
ACTA JUNTA AMPA  
Dia: 19/05/2016  
 
Assistents Junta:  
Presidenta  
Vicepresident  
Vicepresidenta  
Tresorera  
Vocal de Comunicació  
Vocal de Belluga’t  
Vocal de Camí Escolar  
Solidaritat  
Vocal Biblioteca  
Vocal d’extraescolar i Secretaria  
 
Socis AMPA: 1 mare  
 
Ordre del dia:  
1. Reunions junta  
2. Socis 
3. Menjador 
4. Festes de Maig 
5. Cursa solidaria 
6. Festa de Fi de Curs 
7. Comissió Extraescolars  
8. Comissió Biblioteca 
9. Escola en Lluita 
10. Escola inclusiva 
11. Comissió de comunicació 
12. Fem barri 
13. Altres 
 
1. Reunions Junta: Es proposa decidir un dia al mes i una franja horària per a les properes reunions de 
junta. L’Anna ens farà un sondeig per acordar el calendari. 

2. Socis: A dia d’avui encara no es disposa del llistat de tots els socis de l’AMPA. L’objectiu que 
s’estableix es disposar-ne a inicis del curs vinent. La gestió d’aquest tema s’està fent amb l’ajut de 
Closques i la Tresorera de l’AMPA.  

La multa d’hisenda ha estat absolta i no caldrà pagar-la. 

3. Menjador: l’Anna ens explica els acords a què s’ha arribat amb l’empresa de menjador.  

 -l’empresa dóna 1.500€ per a la compra de material (disfresses, jocs, pintures…) 

 -l’empresa dóna quatre beques de menjador de 1090€ cadascuna (aquest any només s’han 
concedit tres) 

 -l’empresa ha pagat la pintura necessària pel trencadís que s’ha fet al pati 

 -l’import de la quarta beca no concedida més el romanent que va quedar de la pintura del pati 
s’utilitzarà per pintar el menjador 

 -Es posa en coneixement que l’empresa està pagant també el forn industrial de la cuina 



4. Festes de Maig: S’aplaudeix la restauració dels Capgrossos, i tot el control en el desplegament de la 
festa i la difusió per part de Comunicació 

5. Cursa solidaria: A tres dies de la cursa la situació està sota control, i la resposta de 4rt, pel que fa a 
coordinació, ha estat bona. Es plantegen possibles millores en la gestió de les inscripcions, l’entrega de 
samarretes i dorsals. S’avaluaran pel curs vinent.  

Institucions penitenciaries ha denegat l’accés a les instal·lacions de WadRas a Pallassos sense fronteres, 
i per tant, s’està buscant una causa alternativa per la cessió dels diners recaptats. En tots els cassos serà 
per Pallassos sense Fronteres i l’acció serà d’àmbit local i de barri. 

6.Festa de fi de curs: En calendari és sempre l’últim divendres de calendari escolar. Aquest any es 
mantindrà el model dels anys anteriors: inflables i maquilladors. El cost total és de 1.100€+IVA. El grup de 
percussió de l’escola també participarà.  

L’escola ens cedeix les cadires de menjador per si de cas no fos suficient amb les cadires demanades. La 
música també està concedida, i els permisos demanats. Està pendent tancar el preu de cada tiquet. Quan 
estigui tot lligat s’enviarà a Comunicació per a fer-ne difusió.  

7. Comissió extraescolars: es planteja la situació que hi ha una baixa entre els membres, i no hi ha 
relleu en la vocalia pel proper mes de Setembre. Caldrà fer una crida de pares amb interès en participar 
en la comissió. Tot i que s’han rebut ofertes d’activitats extraescolars, pel proper curs les activitats i les 
persones que les lideren es mantindran sense canvis. Es fa saber que la graella de portes obertes sortirà 
el divendres de la mateixa setmana. Els dies de piscina es canviaran a dimarts i dijous, i no els dilluns  i 
dimarts com fins ara. 

8. Comissió Biblioteca: L’Eva anuncia que el curs vinent deixa la vocalia, i està pendent decidir qui 
agafarà el relleu. 

9. Escola en Lluita: L’Albert fa saber que ell tampoc té relleu 

10. Escola Inclusiva: es planteja aprofitar el mercat solidari, per tal que les famílies implicades donin a 
conèixer la malaltís dels seus fills amb les diferents associacions vinclades a malalties o necessitats 
especials d’alumnes de l’escola, i així donar-ne visibilitat. 

Es planteja la necessitat de treballar conjuntament escola en lluita i Institut per tal de reforçar la inclusivitat 
més enllà de l’educació infantil i primària. 

La comissió pren la iniciativa d’enviar una carta oberta a les famílies de l’escola per saber quants nens 
tenen dictamen, i beneficiar-se de la comissió 

11. Comissió de Comunicació: Es proposa com a millora de blog revisar els escrits de presentació de 
cada comissió, i afegir-ne els noms dels membres, i el nou correu de què disposa cadascuna 

S’exposa que enguany no es podrà fer la revista que s’entrega a finals de curs. La persona responsable 
del projecte ha deixat la comissió i, per problemes informàtica, s’han perdut les plantilles de disseny. En 
una reunió interna es decideix la inviabilitat de preparar la revista amb tant poc temps. S’utilitzarà el blog 
per difondre les activitats que s’han dut a terme a cada comissió, i es farà algun post especial 
(benvinguda P3, comiat 6è, encara per definir). De cara a l’any vinent es buscaran nous programes 
(gratuïts, online i fàcils de fer servir) per tal que tots els membres de la comissió puguin maquetar. 

Cal decidir què fan amb els 900€ que la comissió no farà servir en impressió d’exemplars. 



12. Fem barri: El vocal comenta que només són dos membres a la comissió i que no poden abastar totes 
les activitats i accions que es fan al barri. El projecte CAMÍ ESCOLAR sembla que tira endavant però falta 
definir qui serà l’interlocutor per part de l’escola que supervisi les accions futures (establir protocols...) 

Es planteja la participació a la Festa Major. En breu hi haurà una reunió, però la poca gent que són han 
de focalitzar esforços i no es pot arribar a tot. 

13. Altres: 

 Es reitera la necessitat que a la reunió de delegats d’inici de curs es faciliti una graella amb les 
festes de l’escola i la responsabilitat que té cada curs. L’objectiu es treballar amb temps tot el 
què cal fer per organitzar degudament cada festa, i aprofitar els plans de contingència que 
s’hagin après dels anys precedents 

 La paella de germanor s’organitzarà a través d’una reunió amb els pares per tal de la planificació 
amb l’AMPA sigui més eficient. 

 Als nens de percussió els hi falten pantalons per les festes. N’hi ha pocs i no són suficients per a 
tots els nens que volen participar a les actuacions. Es revisarà i es detallarà els que hi ha i 
quants en falten. 

 La comissió de comunicació donarà visibilitat als partits de voleibol de pares i mares de l’escola, 
que actualment participen a la lliga i consideren que no tenen massa públic.  

 Mònica Dapena comunica la inquietud d’alguns pares per tal que Kids and Us faci una 
extraescolar d’anglès a l’escola. L’Albert exposa el posicionament de l’escola: no fer 
extraescolars de matèries curriculars per no crear desnivells entre els alumnes. Això no treu que 
les activitats extraescolars hagin de ser de qualitat, però sempre a un preu assequible per a la 
majoria de les famílies. 

Es tanca la reunió 

 

 

 


