
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA. DIJOUS 3 DE MARÇ DE 2011 

Assistents: 

Laia Alonso – P4 
Núria Campo - P5 
Marcos Cuenca - 1er 
Oriol Díaz – P4 
Cristina Farran – P4 i 2on 
Edith Gimeno - P4 i 4rt 
Oriol Homar – P4 i 2on 
Eva Nabau - 2on 
Ma Teresa Pujol - 5è 
Montse Solsona – P5 i 4rt 
Rafa Uzñate - P4 i 2on 

 

1. Resum del Consell Escolar 

En el darrer Consell Escolar es van tractar els següents punts: 

 Es van comentar diversos temes econòmics interns de l'Escola 
 Es va comentar la possibilitat de celebrar l'acte de Nadal fora de l'Escola, en un 

teatre. La Direcció de l'Escola hi va estar d'acord, i de cara al Nadal vinent, es 
mirarà de buscar un espai on fer aquesta celebració 

 Es va fer una valoració dels alumnes que han anat a fer l'ESO al Josep Pla. 
Dels 15, 8 ho han aprovat tot, 6 els n'ha quedat alguna, i un alumne n'ha 
suspès moltes 

 Inscripcions P3: per al curs vinent, hi ha 11 germans que començaran P3. A les 
jornades de portes obertes, hi va haver molta assistència. Es va comentar que 
de cara al curs vinent, hi hagi representació de l'AMPA a les jornades de portes 
obertes. També es va comentar que a la reunió de juny que fan els pares de P3 
hi assisteixi un membre de l'AMPA 

 Pel que fa als jocs florals, que serà el 30 d'abril, s'ha creat una comissió 
formada pels pares representants de 2on, la Sílvia, la Tona i la Mercè 

 Es va informar que el casal d'estiu està homologat 
 En el torn de precs i preguntes, la Junta de l'AMPA va demanar que el Consorci 

s'impliqui per a pintar l'Escola. En aquest sentit, des de la Direcció de l'Escola 
es va informar que hi ha pendent una reunió amb el Consorci l'11 d'abril; si en 
aquesta reunió no hi ha compromís per part del Consorci, caldrà veure quin 
tipus de pressió es pot fer des de l'AMPA 

  



2. Resum de la reunió de la Junta Directiva de l'AMPA amb 7 i Tria 

El 23 de febrer la Junta Directiva de l'AMPA va tenir una reunió amb els responsables 
de 7 i Tria, on es van tractar els següents temes: 

 7 i Tria va fer una presentació de la seva empresa i com estan organitzats 
 7 i Tria va comentar que els canvis en els menús programats són puntuals. De 

tota manera, es va acordar que a partir d'ara s'informarà als pares cada vegada 
que hi hagi un canvi de menú (via correu electrònic i amb un cartell) 

 També es va comentar que actualment 7 i Tria no dóna mai panga 
 Pel que fa a les repeticions de menjar, van comentar que en principi de primer 

plat se'n pot repetir, i que de segon també però potenciant que es repeteixi de 
primer i no de segon (no calen tantes proteïnes) 

 Sobre les extraescolars, normalment 7 i Tria fa una proposta d'oferta, però 
estan oberts a incorporar altres propostes que des de l'AMPA es vulguin fer 
arribar 
 

3. Economia de l'AMPA 

L'AMPA té un fons de 20.000 € creat a partir d'una subvenció que dóna 7 i Tria a 
l'AMPA per si mai cal renovar equipament de la cuina. S'informa que aquests diners 
s'han posat en un dipòsit per a obtenir-ne interessos. 
 

4. Comissions 

4.1. Enfila't 

L’Eva Nabau presenta el butlletí i el bloc que substituiran l'antiga revista en paper. Està 
previst que es publiqui el primer número per Sant Jordi. 

4.2. Comissió web 

L'Edith Gimeno informa que hi ha 9 famílies que no han autoritzat cap correu electrònic 
per a rebre les informacions de l'AMPA, i aquestes famílies seguiran rebent les 
comunicacions de l'AMPA via paper; la resta de famílies passaran a rebre les 
informacions per correu electrònic. 

 
5. Noves sortides de la Gegantona Heura i marxandatge 

S'informa que el 10 d'abril hi ha prevista una nova sortida de la Gegantona Heura, a 
una trobada de gegantons escolars de Catalunya que es farà a Badia. Properament 
se'n farà difusió a les famílies per a que hi participin. També es comenta que estaria 
bé fer un mocador per a poder dur quan es facin sortides. Es comenta que es mirarà 
de recuperar el disseny que es va fer servir quan es van fer les bosses. 

 
 



6. AMPA solidària 

Properament es farà una crida per a que es facin arribar propostes d'ONGs per a rebre 
la subvenció de l'AMPA solidària. Es comenta que a mida que es vagin rebent les 
propostes es penjaran a la web per a que totes les famílies ho puguin consultar. 

 
7. SOM Escola 

Es fa la proposta d'adherir-nos com a AMPA a aquest moviment en defensa de l'escola 
catalana. Per unanimitat es decideix que ens hi adherim. 
 

8. Xerrades "Educar és estimar" del Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Arran de l’assistència d’una mare a una de les xerrades organitzades pel Consell 
Escolar Municipal de Barcelona que es va fer a l'Escola Àngels Garriga, i veient que 
són xerrades de qualitat i molt interessants, es va contactar amb els organitzadors 
d'aquestes xerrades i s'ha aconseguit que ens acceptin fora de termini la petició de fer 
una xerrada aquest curs a l'Escola. Queda pendent que des de l'organització ens facin 
saber quina xerrada ens donen i en quines dates. 

 
9. Precs i preguntes 

No hi ha cap altra intervenció. 

 

S'acaba la reunió a les 21.45 hores. 

 


