
Acta Reunió AMPA La Bressoleta. 
 

Dilluns 18 de Març del 2019 a les 19hs. 

 

 

A les 19:10 es dona inici a la reunió a la que assisteixen: Noèlia Martínez, Laia Agulló, Alex 

Serrano, Raquel Jordán i Marta Alberola. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació Acta reunió 15 d’Octubre. 
La Noèlia ens llegeix l’acta de l’anterior reunió que s’aprova per unanimitat i es passarà a l’escola. 

 

2. Informar sobre els Menús dels nens i nenes i on trobar-los. 

La Noèlia ens explica que hi va haver un parell de mares que es van queixar sobre el fet de 

que als infants sel’s donés de menjar patates fregides i altres aliments no saludables, segons 

consta en el menú de l’agenda. Es va informar a aquestes mares, que des de octubre els 

menús ja estan revisats per una nutricionista i la pediatra del CAP i canviats, gràcies a les 

gestions que es van fer tant des de l’Ampa com des del Consell Escolar. S’acorda que s’ha 

de fer difusió d’aquesta informació i informar a les families que a la web de l’escola estan 

disponibles mes a mes els menús revisats, que son els que s’estan fent a l’escola (ja no hi ha 

ni iogurts ensucrats, ni patates fregides, per exemple, i el menú és més variat i saludable). 

S’acorda que la Noèlia escriurà un mail per a que l’escola el reenvii, informant d’aquests 

canvis i d’on es poden trobar els menús actualitzats. 

 

 

3. Informar sobre el possible tancament d’una línea de P3 a les escoles del poble. 

La Noèlia ens explica que, degut a la baixa natalitat, la Generalitat preveu tancar una linia 

de P3 en alguna de les escoles de Vilassar, per al proper curs 2019-20, si no s’arriba a un 

mínim d’inscrits.  

Des de les AMPEs de totes les escoles de Vilassar, s’ha fet un escrit, que demana que no es 

tanqui aquesta línia per a que no passi com fa uns 3 anys que es va tancar i ara, a la classe 

estan per sobre ratio, ja que durant els cursos hi ha noves incorporacions, repetidors... i això 

va en detriment de la qualitat en l’ensenyament.  

S’acorda per unanimitat que es signarà la carta en nom de l’Ampa de la Bressoleta.  

Així mateix, la Noèlia ens explica que el dia 29 de Març es farà una festa a la plaça de 

l’ajuntament amb tallers per a nens i un berenar, per tal de donar suport a l’escola pública i a  

aquesta iniciativa. S’acorda fer una aportació de 50€ per al material necessari per als tallers, 

i es demanen voluntaris per a estar al berenar. La Noèlia s’hi ofereix. Es comentarà al 

whatssapp de la Junta per a buscar més col·laboració. 

 

 

4. Participació de l'AMPA a la Jornada Portes Obertes de l'Escola. 

Aquest any la Jornada de portes obertes serà el dia 27 d’Abril. Es demanen pares voluntaris 

per estar donant informació als pares que ho sol·licitin. S’escriurà un whatssapp al grup de 

Delegats/es de classe per demanar col·laboració a totes les aules.  

La Laia proposa que es canvii el tradicional esmorzar que ofereix l’AMPA per un tastet de 

la cuina saludable del centre. La Noèlia parlarà amb el Jordi i la Anna per veure si seria 

factible oferir una crema de verdures freda. També es proposen brotxetes de fruita o 



tomàquets xerri i pastanagues. L’Alex diu que s’informarà a la verduleria de la Riera per 

saber-ne preus.  

 

 

5. Organització i participació a la Setmana de la Salut. 

Enguany la Setmana de la Salut serà del 3 al 12 d’Abril. A part de les activitats que es fan 

des del centre, des de l’Ampa, s’ha promogut una xerrada-taller sobre Primers Auxilis en 

Infants, que la faran la Raquel Jordán, la Meritxell Tarruella i la Marta Alberola el divendres 

5 d’Abril de 17h a 18:30h a la Sala Polivalent de la Bressoleta d’Eduard Ferrés. S’informa 

que des de l’Ajuntament s’ha donat molt de recolzament a la iniciativa, i es farà difusió a 

través del fulletó de la Setmana de la Salut i a través de la Comissió d’Hàbits Saludables, 

per a que arribi també a les escoles.  

Es penjaran cartells a l’escola i es faran arribar a altres escoles. La Meritxell, que està a la 

Comissió d’Hàbits Saludables, està en tràmits amb l’Ajuntament per a que es presti servei 

de cangur a aquells pares que ho necessitin, sempre que hi hagi un mínim d’inscrits que ho 

sol·licitin. Ens informarà de si accepten quan ho sàpiga. 

 

 

6. Informar sobre els diferents actes que organitza l’AMPA els divendres. 

Aquest any, tal i com es va acordar a la primera reunió, es destinaran els diners que hi ha al 

compte de l’Ampa per a organitzar diferents activitats en divendres. S’ha anat contactant 

amb diferents proveïdors de Serveis i activitats, i finalment, el calendari en principi ha 

quedat així:  

15 Març: Titelles amb la Natàlia de MagicArt. 

26 Abril: Música amb La Cuca Viu 

17 Maig: Espectacle Musical amb la Montse Loaso i Joan Carles Santamaria 

14 Juny: Taller de Música amb l’Àngels Cases de El Món de la Música. 

S’acorda que es demanarà inscricpció prèvia amb aportació simbòlica de 3€ per família, per 

tal de garantir l’assistència mínima.  

 

 

7. Consell Escolar. 

La propera reunió serà el dimecres 27 de març, i en principi hi assistirà la Teresa i ens farà 

un resum del que es parli. 

 

8. Precs i preguntes 

La Noèlia ens fa arribar una proposta d’Activitats d’Educar en Familia, que es promouen 

des de la Diputació de Barcelona. Podem optar a alguna de les activitats proposades, per al 

proper curs 2019-20. De les propostes que ens ha imprés la Noèlia, decidim per unanimitat 

optar a dues que ens semblen les més adequades per l’edat d’actuació: Educar sense cridar o 

Crear i enfortir vincles a través del Moviment. La Noèlia farà la sol·licitud oficial en nom de 

l’AMPA.  

 

La Noèlia ens informa que hi ha hagut un parell d’emails de mares sol·licitant la obertura de 

portes a les 16h per les tardes. Des de l’escola, l’Anna va escriure un correu electrònic, 

justificant l’obertura a les 16:15 amb motius pedagògics, pel que s’acorda que des de 

l’Ampa es recolzarà la decisió de l’escola i així es trametrà als pares que facin algun 

comentari al respecte. 



 

La Laia comenta que en cas de Vaga, l’escola ha de garantir els serveis mínims i que 

aquests no haurien de ser parcials, per tant, s’acorda parlar amb l’escola que si s’ofereixen 

les permanències, aquestes han de funcionar amb normalitat (2 educadores al matí) i donar 

l’esmorzar als nens com es fa habitualment, i no que hagin de dur-lo de casa preescalfat 

perquè només hi ha una educadora. Es comenta també que és una qüestió de seguretat, ja 

que si hi ha cap accident, no pot ser que l’educadora estigui sola a la classe. S’acorda que la 

Laia parlarà amb l’Anna al respecte per a futures convocatòries de vaga.  

 

Sense més temes que tractar, s’aixeca la reunió a les 20:30hs.  
 

AMPA la Bressoleta 


