
 

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

ORDINÀRIA DE L'AMPA DEL CEIPM 

ARC IRIS 

  
 

Identificació de la sessió: 
Núm: 2019/2 

Data: 22/05/2019 

Hora: 16:55h 

Lloc: Menjador de l'escola Arc Iris 
Pren acta: Sílvia Braqué i Garcia  
 

Assistència: 
De la Junta de l’AFA 

Àngela Garcia, presidència 

Susana Carrera, vicepresidència 
Sílvia Braqué i Garcia, tresoreria 
Alma Alonso, vocalia  
Olga Andreu, vocalia 
Cornelia Eisner, vocalia 
 
 

A més hi ha assistit un nombre total de 15 socis i sòcies. 
 

Desenvolupament de la sessió: 

 

L’Àngela Garcia obre la sessió a les 16:55h. Comença l’ordre del dia. 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera assemblea (26-2-19) 

si s'escau (*). No hi ha esmenes a la darrera acta. S’aprova per unanimitat. 

 

2. Presentació dels resultats de les enquestes de menjador.   
 

-Bona participació per part de les famílies i dels alumnes (45,91% del 100% de 
les famílies de l’escola). 
-45% de les respostes comenta que els agrada molt els serveis que ofereix el 
Càtering 7 i tria. 
-45% de les respostes comenta que els agrada el menú que s’ofereix a l’escola. 
-Conflictes: No s’ha detectat cap conflicte sostingut en el temps.  
-70% dels enquestats estan satisfets amb la resolució/gestió dels conflictes per 
part de l’adult.  
-Les famílies estan en un 97% molt satisfetes amb la composició del menú.  
-Les famílies en general diuen que no reben prou informació del temps del 
migdia.  
-Propostes:  1. Dieta sana i equilibrada.  
  2. Agenda per agilitzar la comunicació. 
  3. Facilitar la higiene bucodental. 



  4. Millorar el pícnic de les sortides (que ja s’ha millorat).  
  5. Millorar les activitats del temps del migdia.  
  
 

3. Presentació de les propostes dels projectes per a l’escola que 
seran finançats per l’AFA.  
 

7 projectes:     
 

 1. Creació de l’Arc Iris TV. Cost 1.000 euros 
Telenotícies, algun reportatge, etc. tal com es fa ara amb la ràdio. 
El canal seria el Youtbe. S’hauria de comprar el material 
necessari: càmeres, trípodes, focus, etc.  

2. Millorar l’oferta de treball plàstic de l’escola. Cost 650 euros 
  Material per a fer terrissa.  
3. Juguem al tenis taula. Cost 800 euros/ cost 430 euros.   
  Comprar una nova taula i més pales i pilotes.  
4. Comprar patins per utilitzar a l’hora del pati. Cost 960 euros. 
5. Crear una gegantona: L’Iris. Cost 2.000euros.  (Mig subvenció, mig els  
    1.000 euros AFA). 
6. Jocs de pati. Cost orientatiu 600 euros.  
7. Recuperar l’estació meteorològica. Cost 450 euros.  
 
Iniciem votacions. *(veure Excel de les votacions al final del document). 
 

En dues voltes s’han decidit 2 Projectes guanyadors:  
 

Millorar l’oferta de treball plàstic de l’escola. Cost 650 euros 
  Material per a fer terrissa.  
Recuperar l’estació meteorològica. Cost 450 euros.  
 
 

4. Presentació de les enquestes de les extraescolars 2018-19.  
 

- Poca participació en la resposta de les enquestes per part de les famílies. 
- Molta demanda de comunicació. 
- Queixes de la gran quantitat de canvis de monitor en les activitats esportives.  
- Massa extens el grup de futbol.  
- S’ha presentat la nova graella d’extraescolars per al curs 2019-2020. *(veure 
Excel de les extraescolars proposades pel curs vinent al final del document). 
- I s’informa que la reunió de presentació del nou curs serà el dilluns 16-9-2019.  

 

 

5. Presentació de la nova web de l’AFA.  
  

- Agraïment pels anys d’entrega a l’AFA a la mare de 6è que s’ha encarregat 
fins a data d’avui de la web.  
- De cara al nou curs ja serà hàbil. 
 



6. Crida de voluntaris per la Festa de l’AFA del proper 31-5-19. 
 
7. Explicació de la Festa de l’AFA del 31-5-19. 
 
8. Des del Consell Escolar un pare ens demana que què volem fer-
li arribar. 
  
S’aixeca la sessió a les 18.30h. 
 

 

La presidenta,                                     Vist i plau 

                                                           La vicepresidenta,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Excel de les votacions del projectes 
 

 
 
 

*Activitats extraescolars del curs 2019-20 

 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Migdia 

12.30 a 
13.30 h 

 ANGLÈS  
3r-4t 

ANGLÈS  
5è-6è 

  

14.00 a 
15.00 h 

 ANGLÈS 2n ANGLÈS 1r  ANGLÈS P4 -P5  

Tarda  

16.30 a 
16.45 h 

Berenar 

16.45 a 
17.45 h 

  

FUTBOL 

(1r a 6è) 
HOQUEI 
(1r a 6è) 

FUTBOL 

(1r a 6è) 
FUTBOL 

(1r a 6è) 
 

TEATRE 
P4-P5 i 1r-2on 

BÀSQUET 
(1r a 6è) 

PATINATGE 

ARTÍSTIC 

(1r a 6è) 

PATINATGE URBÀ 
(1r a 6è) 

 

ROBÒTICA+ INTRO A 
LA PROGRAMACIÓ 

(1r a 3r) 

RODA 
D’ESPORTS 

(P4-P5) 

JUDO 

(1r a 6è)  

DANSA CREATIVA 

P4-P5 i 1r a 6è 
 

TEATRE 
(3r a 6è) 

ROBÒTICA 
(P5) 

ROBÒTICA + INTRO A LA 
PROGRAMACIÓ 

(videojocs) 
(4t a 6è) 

 

 

1 Creació de l’Arc Íris TV 1 1 1 1 1 1 6

2 Millorar l’oferta de treball plàstic de l’escola 1 1 1 1 1 1 6

1A VOLTA 3 Juguem al tenis taula 1 1 2

4 Comprar patins per utilitzar a l’hora del pati 1 1 2

5 Crear una gegantona: L’Íris 1 1 1 1 1 1 1 1 8

6 Jocs de pati. 1 1 1 1 4

7 Recuperar l’estació meteorològica 1 1 1 1 1 1 1 1 8

0

0

1 tv 1 1 1 3

2A VOLTA 2 gegantona 1 1 1 1 1 1 1 7

3 ceramica meteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

0

0


