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ACTA Reunió ordinària AMPA 
 

Reunió Ordinària 

Data 12 de març de 2012 

Hora 15:15 

Lloc EBM Casa dels Nens 

Assistents Sabina Sales, Anna Souto, Ana Zafón, Cristina Luengo, Maria 
Elena Durán, Lourdes Freixa, Dolors Montes i Mariona Mas 

 
 
1. Avaluació de la xerrada Jocs i joguines. Omplir el document 
d’avaluació. 

En general es valora que la xerrada va estar bé, però potser una mica fluixa i 
repetitiva en algun moment. Potser hagués estat bé poder fer una mica de 
debat.  

2. Concurs de Logo.  

Hem rebut un logo que a tothom li sembla xulo. Però estem a l`espera de 
rebre’n un altra per poder fer una mica de concurs.  

3. Xerrada Carme Thió.  

Forma de pagament:  
Es prioritzarà el pagament previ, durant els tallers de joguines reciclades que 
organitza l`escola. I qui vulgui pot pagar a qualsevol de les persones de la 
junta.  

Demanarem al Centre de Recursos Pedagògics un micro i amplificador. 

4. Inscripció de l’Escola d’estiu. Ziga zaga ha envia t els cartells, hem de 
decidir quan farem nosaltres les inscripcions. 

Les inscripcions es faran principalment el 10 d’abril de 3 a 5 de la tarda. I 
durant tota aquella setmana. En breu penjarem els cartells amb la informació.  

5. Seguiment de la reunió amb la Gisel·la. Llibretes, i fulls informatius. 

La Gisel·la comenta que recullen les peticions fetes respecte a llibretes i fulls 
informatius, però argumenta que aquest any no es durà a terme perquè implicar 
canviar el protocol de comunicació amb les famílies i això, al seu torn, implica 



una reflexió profunda del claustre, que ara, amb la feina que tenen, no poden 
fer.  

6. La fotografia per grups.  

La Gisel·la comenta que encara falten autoritzacions.  

L’Ana Zafón ha mirat preus d’impressió de fotografies. I la Lourdes diu que 
també en mirarà. S`acorda fer-les en format gran, a partir de 15x20. També 
comentem que seria xulo que a la foto de cada grup hi hagués en un racó un 
dibuix mono i no cursi de “l’animal de la classe”. La Lourdes que en sap d`això 
diu que ho pot fer.  

La foto s’entregarà tal qual, i qui vulgui en pot fer còpies i plastificar-les. 

 7. Informació de les mobilitzacions per la defensa de l model actual 
d’Escola Bressol. 

Demà, 13, representants d`educadors i AMPAs assistiran al ple del districte. 
Qui vulgui hi està convidat.  

8. Algú pot aconseguir la pissarra magnètica? 

La Lourdes proposa comprar una planxa metàl·lica. Ho mirarà al seu poble. I la 
Gisel·la en ha dit que ho mirarà a l’Abacus. L’Anna comenta que a l’Abacus són 
barates.  

9. St. Jordi. Comença la preparació del show. 

Es proposa primer fer ombres xineses i titelles, però al final s`arriba a la 
conclusió que en nens tan petits el millor és disfressar-nos i fer teatre.  

Quedem el dia 30 de març que és el divendres abans de rams, a les 17h per fer 
els decorats, el vestuari i el què faci falta. La idea és començar a les 17h i fins 
que acabem.  

La idea principal també és aprofitar al màxim material que ja tinguem o material 
reciclat. Es farà una llista del material necessari per anar-lo reclutant pel dia 30.  

Pel què fa al guió, es proposa actualitzar una mica la història... que és una 
força masclista, i fer que el cavaller i la princesa, conjuntament, matin el drac.  

Per altra banda, es planteja la idea de fer algun detall per cada nen, com a 
record. Després de varies opcions (un conte, uns titelles, un clip, ...) es proposa 
fer un punt de llibre amb pals de polo i feltre.  Això també es farà el dia 30 de 
març.  

L’Anna Souto comenta que el dia 30 potser podem demanar pizzes... 

Pel dia de St. Jordi es necessitaran tan els actors com persones que ajudin a 
muntar el decorat i tot això. Tothom que vulgui hi podrà fer alguna cosa.  
S’acorden els principals personatges de l’obra: La Lourdes Freixa farà de 
princesa, la Ana Zafón farà de Sant Jordi i la Sabina Sales farà de drac. 


