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Identificació de la sessió 
 
Dia:    05 de febrer de 2015 
Hora:     de 20.30h a 22.10h 
Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 
 
 
Assistents a la reunió 
 
(S’adjunta document amb els assistents) 
 
 
 

Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
2.- Proposta d’obrir Biblioteca. Informació reunió amb SAEC 
3.- Informació sobre la Campanya de recollida d’aliments 
4.- Informació carrossa de Reis 
5.- Aprovació dates Festa del Bricolatge i Mercat de segona mà 
6.- Situació dels arbres del parc, al costat de l’aparcament gran 
7.- Precs i preguntes 
 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
S’aprova l’Acta de la sessió anterior.  
 
 
2.- Proposta d’obrir Biblioteca. Informació reunió amb SAEC 
 
Es va demanar informació a la Núria Toledano. Seria el preu similar a l’acollida, amb un 
monitor que estaria a la Biblioteca. 
 
 
3.- Informació sobre la Campanya de recollida d’aliments 
 
La Comissió informa que van recollir més de quatre caixes, consideren que va anar 
prou bé. Aquesta l’han fet amb Càritas i la següent la faran amb el Banc dels Aliments, 
tot fent-la coincidir amb una xerrada informativa. La recollida serà a començament de 
maig, durant 15 dies. Entrem dins la campanya del Banc dels Aliments a les escoles. 



Les campanyes són prou amples perquè ens incloguem dins, amb les dates que ens 
vagin millor. 
 
 
4.- Informació carrossa de Reis 
 
La Comissió valora que va anar força bé. Una carrossa molt “digna”, els nens s’ho van 
passar molt bé i va haver-hi força col.laboració. No es va guanyar el premi però va ser 
una carrossa molt lluïda i es podia haver guanyat. 
Muntatge i desmuntatge: vam desmuntar a la mateixa plaça de l’església. No es va 
tenir l’inconvenient de venir fins a l’escola i estar sols desmuntant. El cotxe escombra 
es va emportar el material. Una millora important, això de desmuntar a la plaça. 
El camió va cobrar 250€, més 150€ en caramels, més 50 de material 
El més pesat és que és molt llarga per la gent que hi ha al carrer. Hi ha molts trossos 
que no hi ha absolutament ningú. 
Una explicació de per què és tan llarga, és que es creu que l’itinerari està condicionat 
pels comerços que patrocinen la cavalcada, sense que sapiguem ben bé què aporta 
cadascú. 
Es diu que es podria fer la proposta que no cal que passi per davant de tots els 
comerços, però es veu que hi ha com una mena de compromís, i hi ha “algú” que no el 
vol fer més curt. A la reunió de l’EMD ningú més que l’escola es queixa de que el 
recorregut sigui massa llarg. 
Es proposa intentar llançar menys caramels, o altra material alternatiu. 
Si fem la suggerència que el recorregut sigui més curt haurem de fer una proposta, i 
aquesta és la de fer des de l’estació fins a l’església. 
Es diu que és estrany que ningú de les carrosses es queixi de passar per llocs que no 
hi ha ningú, perquè si els músics toquen per a ningú no té “gràcia”. 
Es proposa parlar amb altres grups (Església Protestant i els Marxosos) per veure si 
podem fer propostes.  
Es proposa de parlar amb la persona que surti de les eleccions, al començament, per 
veure si es pot canviar alguna cosa. 
 
 
5.- Aprovació dates Festa del Bricolatge i Mercat de segona mà 
 
Es proposa el dia 19 d’abril, diumenge. El taller d’hort es deixaria per a un altra data 
perquè requereix dedicació total de temps. 
Es demana si es farà l’intercanvi d’esqueixos i es diu que sí. 
Cal posar-se en contacte amb la Pepi de l’escola que és la que té la llista de coses a 
fer. 
 
 
6.- Situació dels arbres del parc, al costat de l’aparcament gran 
 
S’ha parlat amb l’EMD  i que faran l’actuació d’esporga proposada, al parc, al costat de 
l’aparcament. Es proposa que es demani que es netegi una mica i que s’hi posi una 
font, i que es renovi el material.  
Es proposa que es demani una tirolina com la del CAP. 
Ara aquest parc és més concorregut que abans i caldria tenir-ne una mica més cura 
 
 
 



7.- Precs i preguntes 
 
Sobre el Jaumet, l’Ester “TEI” va dir que aquest número tindria 32 fulls, i demana 
permís per tirar-lo endavant. El preu és el de l’any passat. Com que no és a color, 
potser no pujarà tant pel fet que hi hagi més pàgines. 
Es pot fer una crida a la participació. Es fa el concurs i es va decidir que es farà un 
jurat format per gent del Jaumet i de l’AMPA... i altres, on es triaran 2 dibuixos per 
curs, i aquest s’exposaran a la festa de fi de curs i que la gent voti només entre 
aquests. S’ha de fer una presel.lecció i guardar un espai per penjar-los a la paret i que 
la gent voti. Es faran dos per curs, encara que siguin de la mateixa classe. Es podran 
fer a casa, és a dir que no es pot impedir la participació dels pares. Que cada tutor 
reculli els de la seva classe. Es farà des de casa, s’entregarà al tutor i es farà la 
presel.lecció. Els finalistes sortiran al Jaumet de juny 
 
Tema samarreta per l’escola: la Belén ho va moure tot i es va fer una votació que va 
sortir que no, entre els assistents a l’AMPA. Molta gent va dir que no perquè es 
plantejava com un uniforme. Però hi havia una segona proposta no tan radical que 
proposava que enlloc de fer una samarreta diferent cada any, en féssim una de 
referent, sempre la mateixa i que és un distintiu de l’escola. 
Aquesta escola no té logo perquè els ninotets que hi ha a la imatge, tenen un 
copyright del senyor que el va fer.  
Estaria bé parlar amb el centre per fer un logo i no un que ens facin pagar cada 
vegada. 
Es pot tenir una samarreta sempre igual per davant, i la que va canviant és el darrera, 
que cada any és diferent. 
Hi ha diverses iniciatives per fer que les samarretes de sisè donin diners a la festa de 
sisè.  
Es conclou que aquest any es farà igual que l’any passat. Es posarien el divendres 27 
de març i el divendres 10 d’abril, per vendre-les. Encara no s’ha decidit el color perquè 
estan buscant una marca que sigui més gran que la de l’any passat. Volen que inclogui 
els dos codis... el de l’escola i de l’AMPA. Es farà de tirants per als nens, també. Es 
podrà fer la reserva a través del blog, es farà igual que l’any passat. Qui entra i reserva 
per blog, paga per transferència. I qui ho fa presencial, ho fa tot presencial. 
 
S’informa sobre la rua de Carnaval, es farà una xocolatada i a l es 10 es farà la rua des 
de la Pl. de l’estació fins el Casalet. Hi haurà premis per categories. 
 
Es diu que la festa de sisè se l’han de finançar els de sisè, sense que hagi de posar els 
diners l’AMPA. 
 
Tema d’obertura de l’escola a les 9 en punt: han dit que ara s’obre a menys 3 minuts... 
i a les 9.05 comencen les classes. Es diu que com que hi ha molt poc temps des que 
obren fins que comencen les classes, els nens estan estressats per entrar, preparar-se, 
etc... 
 
Es proposa que hi hagi un espai a la web de l’AMPA per a informacions externes a 
l’AMPA i  l’escola, però que es consideri que puguin ser d’interès. Un exemple seria 
informacions sobre la coordinadora. Andreu Giralt comenta que ell podria anar passant 
informacions d’aquest tipus al Xavi Comella, per posar-les a la web. 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.10 h 
 



La secretària,   
 
        Vistiplau, la presidenta 
Rosa M. Asencio      Tania Martínez 
Valldoreix, 5 de febrer de 2015 


