
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA. DIJOUS 5 DE MAIG DE 2011 

Assistents: 

Laia Alonso – P4 
Gemma Amorós – P5 i 5è 
Xavier Aroca – 1er i 4rt 
Dolors Artiola – P5 i 1er 
Marisol Bernal – 2on 
Marcos Cuenca - 1er 
Oriol Díaz – P4 
Montse Esteve – 2on 
Cristina Farran – P4 i 2on 
Esther Gonzalez – P3, 1er i 3er 
Edith Gimeno - P4 i 4rt 
Oriol Homar – P4 i 2on 
Montse Solsona – P5 i 4rt 
Rafa Uzñate – P4 i 2on 
 

1. Reunió de la Junta de l'AMPA amb la Direcció de l'Escola 

L'Escola va convocar la Junta de l'AMPA per tractar els següents temes: 

 Fotocòpies: la fotocopiadora de l'Escola usada per l'AMPA ha deixat de 
funcionar, i una altra està a les últimes. L'Escola proposa fer un rènting d’una 
fotocopiadores i de dues impressores multifunció, en comptes de comprar 
màquines noves, de manera que s’optimitzaria l’ús de les impressores que 
actualment es fa a l’Escola. La quota mensual del rènting aniria a càrrec de 
l'AMPA i l’Escola col·laboraria amb aquesta despesa. S’acorda tirar endavant 
aquesta proposta 
 

 Places ofertades de P3 per al curs 2011/2011: només s'han demanat en primera 
opció 18 places de les 24 ofertades. L'Escola comenta que fins ara, com que els 
cursos anteriors la demanda superava l'oferta, eren realistes i informaven a les 
famílies de la possibilitat d’anar a sorteig; aquest any s’ha vist que els anys vinents 
caldrà fer més difusió de l’Escola (a les llars d’infants, a les jornades de portes 
obertes, etc) 

 

2. Valoració festa de Jocs Florals i nou Enfila't 

Jocs Florals 

Es valora molt positivament com va anar l'organització i transcurs de l'acte. Es destaca 
que hi havia poca gent, sobretot famílies dels primers cursos. 

Des de l'AMPA es demana disculpes perquè les notificacions dels Jocs florals només 
es van fer via correu electrònic i no es van fer arribar les notificacions en paper. Es farà 
arribar aquesta disculpa per carta. 

 



Nou Enfila't 

S'han rebut moltes felicitacions, ara es fa una crida perquè la gent s'animi a col·laborar 
amb els continguts. 

 

3. Festa de fi de curs 

Ja s'ha lligat l'actuació d'un animador, Pep Puigdemon. Es comenten els detalls que 
caldrà acabar de lligar amb ell. Entre d'altres, l'animador demana una tarima, se li 
proposarà que faci l'actuació a la torreta, si no es miraran opcions per aconseguir-ne 
una, ja que l'Ajuntament no en facilita. 

Pel que fa a les coques, es valora la necessitat de portar coques específiques per 
celíacs; finalment es desestima aquesta opció, fent la reflexió de que si es contempla 
aquesta opció, també caldria tenir en compte totes les altres intoleràncies alimentàries, 
i això es veu inviable. 

 

4. Nous estatuts 

Una mare, que és advocada, ja s'ha ofert a refer els estatuts, properament ho 
començarà a treballar. 

 
5. AMPA solidària 

Es fa arribar una proposta en paper. Es comenta que pel que fa a les propostes, es 
recomana que les accions siguin de l'àmbit educatiu, però no és un requisit 
imprescindible. 

Es posa en dubte aquest ajut, plantejant altres maneres d'utilitzar aquests diners. Es 
comenta que a la propera Assemblea general es plantejarà què es fa amb l'AMPA 
solidària. 
 

6. Quadern de menjador 

Encara no s'ha avançat en aquest tema, quan finalment es doni l'OK es farà la difusió 
entre les famílies. 

 
7. Funcions dels delegats 

S'ha fet arribar a l'Escola un document proposant les funcions dels delegats, però 
encara no s'ha arribat a cap consens. 

 

  



8. Precs i preguntes 

S'explica que aquests dies l'Escola ha convocat a unes quantes famílies que 
responguin una enquesta d'avaluació de tancament del pla estratègic del centre. A 
partir de les consignes que ha rebut l'Escola, s'ha escollit una mostra de famílies que 
tinguin certa implicació amb el centre (delegats de classe, membres de la junta de 
l'AMPA, membres del consell escolar, altres famílies que anteriorment hagin estat 
implicades) i famílies noves a l'Escola. 

Arran d'un pare que és Mosso d'Esquadra, s'ha aconseguit que els Mossos vinguin a 
fer una xerrada als alumnes de 5è i 6e, sobre els perills d'Internet. A banda, també es 
farà la mateixa xerrada per als pares, queda per acabar de concretar la data d'aquesta 
xerrada. 

La Montse Esteve comenta la poca implicació dels pares a nivell general a l'Escola, i 
es parla de com aconseguir més implicació. 

La Dolors Artiola comenta que si finalment s'elimina la 6a hora, estaria bé que es 
busquessin alternatives (tipus extraescolars) per cobrir aquestes hores. S'acorda que 
s'esperarà al proper Consell Escolar, on es tractarà el nou calendari escolar, per veure 
si cal buscar aquestes alternatives. 

L'Oriol Homar comenta que el mes de juny, en el marc de les xerrades Educar és 
estimar, vindrà l'Ada Parellada a fer una xerrada sobre el menjar dels nens. 
Properament es farà difusió del dia i hora. 

La Laia Alonso comenta que es farà una proposta de logotip de l'AMPA que es 
presentarà en una Junta de l'AMPA. 

Sobre la jornada intensiva del mes de juny, l’Oriol Homar comenta que properament 7 i 
Tria farà arribar a les famílies la informació per acollir-se a aquesta opció. 

Sobre les columnes, encara s'està pendent d'un pressupost per folrar-les de nou; es 
posa en dubte la necessitat de posar aquestes proteccions, i es decideix que quan es 
tingui el pressupost es valorarà en una reunió de junta la necessitat de posar-les altre 
cop o treure-les. 

 

S'acaba la reunió a les 21.30 hores. 

 


