
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA. DIJOUS 2 DE JUNY DE 2011           
 
Assistents: 
 
Laia Alonso – P4 
Gemma Amorós – P5 i 5è 
Xavier Aroca – 1r i 4t 
Marta Bach – P5 i 4t 
Oriol Díaz – P4 
Montse Esteve - 2n 
Cristina Farran – P4 i 2n 
Edith Gimeno – P4 i 4t 
Carme Herranz – 1r 
Oriol Homar – P4 i 2n 
Ma Teresa Pujol – 5è 
Montse Solsona – P5 i 4t 
Olga Sorribas – P3 i P5 
 
 
 
1. Resum del Consell Escolar del 09.05.11 
 
Es fa un resum dels temes tractats el darrer Consell Escolar: 

 
 Avaluació global diagnòstica: els resultats han estat molt similars als obtinguts la 

darrera vegada que es va fer l’avaluació. Hi haurà un retorn de l’avaluació via Consell 
Escolar 
 

 Pintura: donat que el Consorci d’Educació de moment no pintarà l’Escola, i veient 
l’estat en què està aquesta, l’Escola ha decidit, amb el vist-i-plau de la Junta Directiva 
de l’AMPA, pintar l’interior de l’Escola amb fons propis. Des de l’AMPA es va 
aconseguir un pressupost més barat que el que tenia l’Escola, i es tirarà endavant 
aquest pressupost. És possible que l’Escola demani l’ajut dels pares per buidar alguns 
espais de l’Escola de cara a facilitar les tasques de pintura. 

 
 Calendari: l’Escola ha demanat a Educació poder mantenir la 6a hora el curs vinent; 

però encara no ha rebut cap notificació oficial del nou calendari escolar, de manera 
que s’ha pogut fer cap proposta en ferm al Consell Escolar. Si finalment Educació no 
autoritza la 6a hora, com segurament serà el cas,  es decideix que quan l’Escola 
presenti el nou calendari al Consell Escolar, en el cas que calgui votar, els pares 
presents en representació de l’AMPA hi votaran en contra 

 
 Xerrada sobre l’Ús seguri d’Internet: es valora que la xerrada oferta pels Mossos 

d’Esquadra als alumnes de 5è i 6è va anar molt bé, millor en el cas de 5è que 6è 
 

 Jocs florals: es va una valoració molt bona d’aquest acte, els mestres van valorar 
positivament el fet que no hi hagués cantata de tots els alumnes. Pel que fa a 
l’assistència, l’Escola la valora com a bona, similar als altres anys 

 



 Matrícules 2011/2012: finalment, amb les 2es opcions, s’han omplert les 24 places. 
En 1a opció, es van rebre 18 sol·licituds, cosa que fa que l’Escola obri una reflexió 
interna de cara a treballar aquesta davallada de sol·licituds 

 
 Enfila’t: l’Escola fa arribar les felicitacions per aquest nou format de la revista 

 
 Carta de compromís: l’Escola informa que el curs vinent farà signar als nous pares 

una carta de compromís, tal i com des del Departament d’Educació es demana 
 
 
2. Nous estatuts de l’AMPA 
 
La Carme Herranz explica la preparació dels nous estatuts, i planteja alguns dubtes que li 
estan sorgint amb l’elaboració del document. 
 
 
3. AMPA solidària 
 
Un cop rebuts els vots per correu i els vots que es fan presencialment a la reunió, s’escull 
el projecte que rebrà l’ajut de l’AMPA solidària, que és “Caliu – Espai d’acolliment”. El 
recompte de vots és el següent: 
 
Creació d’un agrupament escolta al barri del Besòs: 3 vots 
Fundació Adsis: 4 vots 
Caliu – Espai d’acolliment: 18 vots 
 
 
4. Activitats extraescolars per al curs vinent 
 
Es comenta que abans que acabi el curs es farà un sondeig entre les famílies per tal que 
aquestes puguin fer arribar les seves propostes d’activitats extraescolars per al curs 
2011/2012, sense que aquestes propostes suposin cap compromís. 
 
 
5. Protecció de les columnes 
 
S’ha rebut un pressupost per protegir totes les columnes del pati de l’Escola. S’acorda que 
la protecció de les columnes es farà de cara al curs vinent, ja que aquest curs aquesta 
despesa no estava prevista i no hi ha pressupost. També s’acorda que abans de tirar 
endavant aquesta despesa, es miraran d’altres pressupostos. 
 
 
6. Comissions 
 
Festa de fi de curs: el Xavier Aroca n’explica els preparatius. 
 
Comissió de llibres: en principi, es reunirà el 21 de juny a les 15 hores, per avaluar 
l’estat dels llibres de text de l’Escola. 
 



 
7. Precs i preguntes 
 
Des de la Junta de l’AMPA s’informa que es tira endavant el renting d’una fotocopiadora i 
una impresora multifunció. El cost d’aquest renting anirà a càrrec de l’AMPA i l’Escola. 
 
També s’informa que la Carme Sebastià ha aconseguit el donatiu d’un nou ordinador per 
a les tasques d’administració de l’AMPA. 
 
S'acaba la reunió a les 21.45 hores. 
 
 
 
 
 
 
 


