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REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA ILDEFONS CERDÀ 

Data: 20 d’octubre de 2016. 

Assisteixen: Jordi Serra, Anna Ribó, Úrsula Serradelarca, Nuria Vallduriola, Carlos Domínguez, , 
Carla Ferre, Manuela Álvarez, Montse Vilaró i Laura Hernández. 

S’excusen: Eva Casals, David Abad, Victor Lopez, Maite Vinyets i Aina Boleda.  

Desenvolupament de la reunió:  

• VALORACIÓ INICI DE CURS I TROBADA AMB L’EQUIP DIRECTIU:  

Pendent reunió dilluns 24/10/2016 del Consell Escolar.  

• PUBLICACIÓ EN PRENSA LOCAL:  

Acordem publicar la noticia del Cross amb el recapte per l’entitat Save The Children, el 
funcionament del Cross i l’apadrinament de les peces. L’Anna Ribó redactarà l’article.   

• PREPARACIÓ ASSEMBLEA ORDINÀRIA:  

La Carla preparà el power point. Punts a tractar s’ha d’afegir la ratificació dels càrrecs de 
la Junta. Acordem comprar coca per quan acabi la reunió, la Manuela ho encarregarà a 
Can Llavina.  

• BANC D’ALIMENTS: 
 
No s’han posat encara en contacte amb l’Ampa per la divulgació i col·laboració amb el 
gran recapte d’aliments. Acordem fer com el curs passat divulgar la informació i qui vulgui 
que s’apunti amb el recapte, no farem recapte a l’escola ja que hi ha molts altres punts on 
es fa recapte.  

• COMISSIÓ MENJADOR: 

Kari i Àngels no seguirà gestionant el menjador el proper curs per jubilació. S’ha demanat 
la continuïtat en el bon servei tot i ser l’últim any i s’ha agraït el servei prestat durant tots 
aquests anys.  

S’ha contactat amb la nova dietista i a explicat que s’encarrega de supervisar que el menú 
sigui equilibrat, s’ha demanat que facin el menú més atractiu per els nens.  

Ja tenen programada la reunió amb el consell comarcal d’osona el proper 02/11/2016 
perquè expliquin el funcionament del servei de menjador que gestionen i com funciona la 
normativa.  
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La coordinadora del menjador de Kari i Àngels es queda al menjador de l’edifici de baix 
per reforçar el grup per necessitats educatives especials.  

• COMISSIÓ ECONÒMICA: 

S’aprova el pressupost presentat per Tallers d’Art. En relació al pressupost per material 
d’educació física s’acorda explicar a en Josema que aquest curs l’aportació econòmica es 
destinarà al rocòdrom que s’instal·larà a l’edifici de baix dins el projecte pati escolar.   

• COMISSIÓ DE DELEGATS:  

S’ha fet ja la reunió informativa amb el grup de delegats i s’ha actualitzat la llista de 
delegats i els contactes dels delegats. L’Eva Casals deixa la comissió de delegats i la 
delegada de P4 redactarà les actes de les reunions de delegats. 

• COMIISSIÓ DE FESTES: FIRA DE LA SOLIDARITAT   

La comissió de festes comença a treballar per organitzar la fira de la solidaritat.     

• COMISSIÓ PATI ESCOLAR: SEGUIMENT.   

1. La Fundació Jaume Bufill ha demanat informació sobre el projecte de la 
remodelació del pati escolar. Es col·laborarà.  

2. El pressupost per material esportiu es destinarà al rocòdrom del pati de l’edifici de 
baix.  

3. En Jordi informarà a l’equip directiu que el recapte per la venda de pastissos de la 
festa de St. Jordi es destinarà a la remodelació del pati escolar.  

 
• PRECS i PREGUNTES:  

 
1. El 07/11/2016 hi hauran eleccions pel consell escolar.  

  

Propera reunió 24 de novembre de 2016 a les 21.30h a la sala de mestres de l’edifici de baix 
de l’escola.   
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