
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL 

MUNICIPAL JÚPITER. 

 

Sessió de Obertura 

En caràcter ordinari 

Data: 15 d’octubre de 2014 

Horari de 17:00 a 19:00 

Lloc: Sala SUM de l’Escoleta 

 

Assistència: 

Meritxell Rovira Clusellas, Presidenta 

Laura Vallverdú i Domènech, Vicepresidenta 

Vanessa Comín, Tresorera 

Mireia Yébenes, Secretària 

Esther Serra, Vocal 

Mar Obrador, Vocal 

 

A més han assistit els socis i sòcies de l’AMPA. 

 

Desenvolupament de la sessió 

S’escullen els representants de l’AMPA a les classes: 

Ala Delta: Laura Vallverdú 

Avió: Pablo a Rosa 



Helicòpter: Laura Saenz Hortal i Marta Martínez 

Coet: Mar Obrador 

 

Zeppelin: Carla Henríquez Serendero i Maria Laura Fons 

Parapent: Meritxell Rovira i Mireia Yébenes 

 

Aquests delegats faran de representants entre l’AMPA i els pares de cada classe, 

d’aquesta manera podran transmetre les inquietuds i dubtes que vagin sorgint durant el 

curs escolar. 

 

Es nomena la nova tresorera en substitució de la Vanessa Comín, serà Julieta Bernal, 

d’Ala Delta. 

 

S’explica als nous socis les funcions de l’AMPA en l’organització de l’EBM Júpiter, que 

formem part de l’associació “escola pública i de qualitat” i que entre altres reivindicacions 

es demana la participació dels pares / alumnes vestint una samarreta groga cada 

dimecres. 

 

Es demanen noves formes de comunicació amb els pares-AMPA per tal de millorar la 

participació a les activitats organitzades. Així mateix va sorgir la proposta de implicar més 

l’escola en les fetes del barri (rua de Carnestoltes i Festa Major). Es va plantejar la 

possibilitat de fer tallers per pares (contar contes...), una mena “d’escola de pares”, 

propostes que queden pendent de ser plantejades a la direcció. 

 

Comuniquem que es passarà una enquesta per poder escollir les xerrades que interessin 

més als pares de l’escola que organitzen l’Hospital de Nens i l’IMEB. 



 

S’informa com quedarà establerta l’administració d’antitèrmic per part de l’escola en cas 

que un alumne tingui a una temperatura igual o superior als 38ºC. L’escola trucarà als 

pares per preguntar si cal administrar la medicació i quina és la dosi indicada en cada cas, 

independentment que els pares puguin recollir o no l’alumne en un període més o menys 

curt de temps. 

 

Finalment, els pares van mostrar la seva preocupació respecte la manca de peix en els 

triturats dels lactants, per la gran quantitat de personal (rotativitat) en una de les classes 

de grans, el temps que es tardava al matí en obrir la porta d’entrada, la necessitat de 

vigilar i tancar les portes per augmentar la seguretat i que cap nen pugui sortir sense 

vigilància i finalment es va parlar del canvi de moqueta del vestíbul de l’entrada, degut a 

les males olors. Es transmetran totes aquestes inquietuds a la direcció de l’escola. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta. 


