
                                                                                          
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ 
 
Núm. 7/2010-11 
Dia: 4 d’abril de 2011 
Horari: 19.30 h a 21.00 h 
Lloc: Menjador de l’escola 
 
Assistents 
President 
Esport Viu 
Xaranga 
Membres 
 
Ordre del dia 
 

1. Activitats extraescolars i esportives 
2. Informació Bolet P3 
3. Torn obert de paraules 
 
Desenvolupament de la sessió 

 

No va ser un desenvolupament normal de la sessió, sino que va ser una junta monotemática 
sobre el bolet de P3. 
Abans però, jo ja havia parlat amb els de Xaranga i Esport Viu per si hi havia alguna novetat. 
L’ùnic que em comenten és que està en perill el Casal de Setmana Santa perquè només hi 
han 13 nens apuntats i l’ùltim dia només 4. O sigui que és molt fácil que aquest dia caigui i ja 
veurem si tot el Casal. 
I que l’album i l’informe de les activitats extraescolars  s’entregarà  abans de Setmana 
Santa. 
 
També informar-vos que l’Esportiu Rocafort ens ha comentat que els horaris que tenim son 
inamovibles. S’haurà de decidir si no es fa piscina de petits, si es canvia d’espai  o ho 
deixem com estar i anem aguantant les crisis segons vagin sortint. 
 
També pensava fer en aquesta reunió menció de la festa de Sant Jordi i de que s’hauria de 
començar a pensar en la festa de l’Escola el cap de semana  del 20-21 de Maig. Jo  no 
estarè a BCN, segurament , des de l’11 de Maig fins el 24, així demano que col•laboreu com 
sempre feu amb el Llorenç.  
 
Tirarem endavant la II Fira tot a 1€ que van endegar l’any passat amb el resultat de 400€ 
recollits. 
 
Queda dir-vos que com sempre, us demano si teniu alguna idea de cara a l’any que ve per 
anar-la preparant si s’escau. 
 
Queden temes encara pendents com ara el document que s’ha d’entregar a tots els pares 
per actualitzar les dades de l’AMPA i fer públiques les idees que hem trobat millor en el I 
Concurs d’idees. 
 
Sobre el bolet de P3 dir-vos que es va decidir actuar en tres fronts.  
A saber: 
1. Suport de les altres AMPA via FAPAC 
2. Mitjançant signatures, informes,etc. 
3. Accions reivindicatives 
 
 S’ha “creat” una comissió de seguiment d’aquest tema. 
 



 

                                                                                              
 
 

 

També es va dir que en el bloc es crees un espai a on poder publicar via comentaris les 
coses que anéssin sorgint. 
 
I ara crec que finalment, avisar-vos que al Juny m’agradaria, si hi esteu d’acord, fer una 
assemblea per renovar els càrrecs de la junta, que com sabeu es renoven cada 2 anys. Son 
càrrecs no remunerats i els oficials: President, Vice-President, Tresorer i Secretaria. Per cap 
d’ells es necesita cap titolació acadèmica ni res semblant i están oberts a qualsevol persona 
que estigui al corrent de la quota de l’AMPA. Com sempre fem, la junta sortint proposarà 
alguns noms i votarem si es ratifiquen o no. Els altres càrrecs que formen les comissions 
normalment son vitalicis i es decideixen dins de la junta a l’iniciar el curs. Espero que em 
proposeu  candidats. 
 
 
 
 

 
El president aixeca la sessió i estén aquesta acta. 
 
Vist i plau 
El president 
 

  

                   


