
                                                                                                                                                             
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ  

 

Núm. 04/2013-14  

Dia: 13 gener de 2014  

Horari: 19.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

Junta Directiva: President, Vicepresidenta, Secretari, i Tresorer 

Representants de les Activitats Extraescolars: Esport Viu i Xaranga. S´excusa Escoles TEDI 

5 socis de l´AMPA 

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Actualitat Escola 

3. Informació Comissions 

4. Concurs d´idees (recollida de propostes) 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

- Tedi Escoles: tot i que no assisteixen ens informen que estan mantenint reunions amb el 

Consell escolar d´esport per tal de modificar el grup on està enquadrat l´equip de bàsquet. 

Més adient al nivell. 

- Esport Viu: divendres es comença la segona volta per la competició de futbol. Es programa 

el 7-8 de febrer per el Festival d´hivern i es recorda que la competició de patinatge que 

tindrà lloc a l´escola serà el 23 de març. 

- Xaranga: començaran les inscripcions per el còmic i manga, activitat d´un trimestre per els 

alumnes de 3r a 6é. Es parla de la intenció d´iniciar la “batukada infantil”, es parla dels 

dies disponibles que serien dilluns i dimarts. Es necessitarien 2 monitors i l´espai seria el 

pati de dalt. Des de la direcció de l´escola, s´apunta quina seria l´afectació que es patiria 

per el soroll tant pel que fa al veïnat com a la pròpia escola.  S´acorda provar al migdia del 

28 de gener per comprovar si seria factible l´activitat en relació al soroll. Se´ns informa de 



                                                                                                                                                             
les activitats d´estiu i el casal en el que podria incorporar-se una nova franja horària. Des 

de els membres de l´AMPA s´insisteix en la millora de les prestacions (d´activitats, 

econòmiques etc.) del casal d´estiu per tal de mantenir prou afluència de nens/es. 

 

Actualitat escola 

La Directora de l´escola, Anna, comenta quan hi  haurà la Jornada de portes obertes al 

Centre, el dia 6 de Març. Amb l´estructura similar als anys anterior amb la col.laboració 

del alumnes de 6è. En resposta a dos projectes que se li van presentar se´ns informa de la 

dificultat de duu a terme el rentat de dents tant per condicions materials, logístiques com 

de recursos humans.  

Sí que troba molt efectiu i positiu la informació penjada en els taulells d´anunci de la 

entrada de l´escola que afavoreix la comunicació entre famílies i centre educatiu. 

 

Informació Comissions 

- Activitats lúdiques: l´oncle Buscall va visitar l´escola el dia previst amb èxit. El 

Carnestoltes serà el 28 de febrer. 

 

- Relacions externes: Pel tema de les portes obertes està pendent una reunió amb els 

directors, així com de les AMPA´s per informa als pares i mares amb alumnes que encara 

estan a les llars d´infants per comunicar-los, explicar-los què és l´escola pública.  

 S´informa de l´espai Calàbria 66 on s´està elaborant un calendari per sol.licitar els espais 

per realitzar les activitats. Des de l´AMPA es creu que hi haurien algunes activitats (teatre, 

festa de Nadal, etc.) que es podrien realitzar, prèvia petició, en aquest espai. 

 

- Comunicacions: durant les vacances de Nadal s´ha engegat el projecte del “Suro” a 

l´escola com a via facilitadora per afavorir la fluïdesa de les comunicacions entre escola, 

famílies i AMPA. Funciona molt bé. A hores d´ara, es prepara una bústia fixe per poder 

presentar propostes i/o suggeriments. Arrel d´aquestes informacions es parla del tema de la 

pancarta en defensa de l´escola pública que es va descartar demanar-la per que el seu cost 

era massa elevat. Per tant, es parla de fer-la entre els pares i mares de l´escola i convidar 

als mestres per que participin si volen.  

 

- Subvencions: es presenta la convocatòria per demanar una subvenció que dona el Pla 

Català per l´esport. S´ha de fer amb col.laboració amb l´escola, presentant un projecte i una 



                                                                                                                                                             
memòria. 

 

- Xarxes socials: es dona un curs sobre la LOPD (protecció de dades) el proper dia 16 de 

gener. Respecte al Blog, ja ha manifestat la seva voluntat d´escriure alguna mare per tal 

d´engegar la participació. 

 

- Formació de pares: es demanarà hora per fer dues xerrades per part de l’IMEB i se´n farà 

difusió a altres AMPA´s. El 13 de Febrer és la data més probable per una xerrada de 

l’Hospital de nens. 

 
 

Concurs d´idees 

Avui 13 de Gener s´ha tancat el termini de presentació de propostes del 2n concurs d´idees. La 

recollida ha estat, si més no, pobre, davant les més de 100 que es van recollir en el 1r. Són 27 

propostes en total. És farà una tria de les 5 millors i després el “jurat” decidirà quina és la 

guanyadora. 

 

Precs i preguntes 

Resten pendents de comentar per la propera reunió, entre d´altres, el sopar o dinar etc, per la festa 

d´aniversari de l´escola. 

Sense cap més tema a destacar, el president aixeca la sessió a les 21:45 hores. 

 


