
AMPA de l’Escola Diputació.- 

 

Acta de la reunió 

03 d'octubre de 2011 

Apertura:  

La reunió ordinaria de l’AMPA de l’escola Diputació es va convocar a les 19:30H del 

03 d’0ctubre a càrrec del President. 

Asistentes: 

Jordi Mateu (President), Mireia Andrés (Vice-presidenta), Regino Durán (Tressorer), 

Sergi López, Esther Cerdán, Xaranga, Esport Viu, Llorenç Fullola, Agustí Planas, 

Jordi Pons, Jesús García, Elena Espinal, Dina Cash, Lola Sánchez, Laia Sanpons, Cati 

Capdevila, Silvia Cuesta, i més.... 

A. Ordre del día. 

1. Benvinguda als nous membres 

2. Activitats Extraescolars  

3. Projectes 

4. Temes Pendents 

5. Altres 

6. Novetats Escola 

7. Torn obert de paraules 

 

B. Dessenvolupament de la sessió. 

2.  Al ser els primers dies de les activitats hi ha el normal desgavell. Aquest 

any hi s’ha donat el fet de que degut al canvi d’horari les activitats 

extraescolars no han estat enllestides fins al setembre causant cert problemes 

als pares. Hi han queixes per aquest motiu i per la falta d’informació de la 

manera d’apuntar-se a les activitats. 

3.1. S’intentarà dessenvolupar un reglament de règim intern de l’Associació. 

3.2. Hi ha pendent la renovació dels Estatuts de l’Associació que s’haurà de                

 fer abans de que acabi aquest any. Estàn penjats al bloc de l’Associació. 

 

4.1. La junta sortint presenta per la seva aprobació en l’Assamblea General els     

següents càrrecs:  

 President: Jordi Mateu 

 VicePresident: Sergi López 

 Tressorer: Regino Durán 

 Secretaria: Caterina Capdevila 

 Vice-Secretaria: Silvia Cuesta 

 Vocal: Mireia Andrés 



 Comissió Festes: Llorenç Fullola 

 Comissió material i extraescolars: Agustí Planas 

 Comissió Escola de pares: Mireia Andrés 

 Comissió menjador: Laia Sanpons, Carolina Casajuana 

 

4.2. S’ha de preparar l’Assemblea Ordinària per abans de final d’any. 

 

5.1. La propera reunió serà el 7 de novembre. 

5.2. Es propossa repartir durant les reunions d’inici de curs els fulls 

d’inscripció per poder fer arribar informació via mail als membres que ho 

desitgin. 

5.3. S’informa que el recurs contenciós-administratiu contra la decissió del 

consorci de l’ampliació del grup a P3 segueix el seu curs. 

 

6.1. Hi hauràn les proves de 5è del 17 al 23 d’Octubre. 

6.2. S’informa que hi han hagut canvis en la composició de algunes clases de 

l’escola. 

6.3. S’informa de que hi ha algún membre del Consell Escolar que ha causat 

baixa i es supleix la vacant amb el membre suplent. 

6.4. S’informa de que hi haurà canvi de director pel proper curs i que al 

desembre començarà la presentació de candidats. El Consell Escolar serà qui 

decideixi qui es el candidat més adequat desprès de presentar el seu projecte 

educatiu. 

 

C. Acords 

 

4.1. S’acorda presentar aquests càrrecs a l’Assemblea. 

4.2 S’acorda fer l’Assemblea General abans d’acabar l’any. 

5.1 S’acorda fer la propera reunió al 7 de novembre 

5.2 S’acorda fer arribar als fulls als pares que assisteixin a les reunions 

d’inici de curs 

 

 

Fi de la reunió: 

S’aixeca la sessió a les 21:30 pel President. La próxima junta se celebrará a les 

19.30H del 07 de novembre de 2011. 

Acta presentada per: Cati Capdevila (Secretaria) 

Aprobada per: Jordi Mateu (President) 


