
            Castellvell del Camp, 26 de novembre de 2018 

 

ACTA DE REUNIÓ AMPA DEL CEIP STA. ANNA  

 

Hora d’inici: 20’10h 

Hora finalització : 22’15h 

Lloc: Biblioteca de l’escola 

Assistents: Bartomeu Castellano, President; Karen Cuevas, vicepresidenta; Anna 
Panisello, secretària; Jordi Barenys, tresorer;  

Com a vocals: Pere Bonet, Gemma Prats, Saida López, Patricia romera, Meritxell 
Tomàs. 

 

1. Reunió Consell Escolar. 

Es fa un repàs de la Reunió del Consell Escolar que va tenir lloc el dia 21 de 
novembre de 2018. 

Es tornen a repassar alguns punts del Pla de menjador que durant la reunió es 
van debatre: 

 -  pàg. 11: el punt on diu que tots els alumnes han d’aportar una quota 
de 5€ per a la compra de material fungible. Durant la reunió del Consell 
s’explica que aquesta quota s’aplica per la compra de tovalloletes, mocadors 
de paper...  

 - Cal recordar a les monitores que els alumnes de P3 a P5 seran 
recollits per les monitores de menjador directament de la classe 5 min. abans 
de l’hora de sortida per a facilitar la recollida. (pàg.6). 

 - S’explica que durant la reunió del Consell Escolar es debat que la 
comissió de menjador i convivència ha d’estar formada per un/a representant 
del centre, un/a representant de l’AMPA, el/la coordinador/a de menjador i  a 
més a més un/a representant del Consell i un/a mestre/a. Es queda d’acord 
amb la Junta de redactar de nou aquest punt del Pla (pàg. 24). 

 - Es queda d’acord que la pàg. 28 (declaració administració medicació) 
s’anul.larà del Pla de funcionament. 

 - El punt del Pla de funcionament que parla del Servei d’Acollida (pàg. 
30) també es comenta que s’ha de redactar diferent, ja que durant la reunió 
del Consell Escolar es remarca que quedi clar que ha de ser una actitud 
passiva de manera reiterada.  

 - Es parla també sobre l’administració de medicació per part de les 
monitores en aquells/es alumnes que ho necessitin. Es queda d’acord que ha 
de quedar ben clar que s’ha d’aportar la recepta signada pel metge amb el 
núm. de col.legiat, l’autorització dels pares, i el nom i cognom de la persona 



que l’haurà d’administrar. En cas que la persona que normalment l’administri 
no hi sigui, s’ha d’aclarir molt bé qui ho farà en el seu lloc. La medicació ha 
d’estar en un lloc fora de l’abast dels nens/es. 

Es parlarà amb la Bea per redactar de nou els punts que ho necessitin per 
deixar enllestit el Pla de funcionament del menjador. 

 

2. Preparatius de la Marató. 

La Patricia Romera com a vocal de la comissió de festes, ens ensenya un 
esbós de totes les activitats que es duran a terme durant la jornada del dissabte 
dia 15 de desembre.  

Es duran a terme partits de futbol, tallers de manualitats, dansa... També hi ha 
prevista una actuació del drac Lluert amb exhibició dels timbalers, i una 
exhibició de judo, entre altres. 

Es comenta que faltarà gent per dur a terme els tallers. 

Es debat la manera de recollir els diners per la marató durant les activitats del 
gimnàs, i es conclou que una manera de fer-ho és posant una guardiola a 
l’entrada del gimnàs. A banda també es vendran unes xapes solidàries. 

Hi haurà servei de bar durant tota la jornada. 

Un dels tallers que es proposen és de pintacares. Es queda d’acord que si 
podem contactar amb algú que ho vulgui fer el posarem en contacte amb algú 
de la comissió de festes. 

 

3. Diumenges en família. 

  Els nens de P4 i P5 juntament amb les seves respectives tutores, han fet un 
projecte de millora del pati. Parlem de muntar un diumenge en família per poder 
dur a terme aquets projecte i a més, apropar l’escola als pares. 

El dia 11 de desembre, alguns membres de l’AMPA i les delegades de P4 i P5 
aniran a l’escola per a que els nens expliquin quines són les coses que voldrien 
per millorar el pati. 

 

4. Temes sobrevinguts. 

- La competició de patinatge que es fa entre diferents escoles, aquest any es 
farà a Castellvell enlloc de Tarragona; es parla d’aprofitar l’ocasió per muntar 
barra de bar. 

- Les xerrades-tallers sobre internet segura es decideix posar-les en data 16 de 
gener  i 23 de gener de 2019 a les 20h. 

- També es parla de la possibilitat de contactar amb algun mosso d’esquadra 
per a que vinguessin a fer una  xerrada sobre els perills de la xarxa. 

 



I sense més assumptes que tractar, estenc acta. 

 

 

 Bartomeu Castellano      Anna Panisello 

 President       Secretària 

 


