
                                                                                          
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ 
 
Núm. 8/2010-11 
Dia: 2 de maig de 2011 
Horari: 19.30 h a 21.00 h 
Lloc: Sala de reunions de l’escola 
 
Assistents 

President 
Esport Viu 
Xaranga 
Membres 

 
Ordre del dia: 
 
1. Activitats extraescolars i esportives. 

 Problemes 

 Novetats 

 Valoració Bolet 
2. Projectes: 

 Festa Escola 

 II Fira tot a 1€ 

 Sopar Festa 

 Preparació Curs vinent 
3. Altres: 

 Càrrecs AMPA 

 Com afectaran els canvis a l’escola? 

 Subvencions 

 Valoració extraescolars 

 Documentació de l’AMPA pels nous i antics matriculats  

 Valoracions accions bolet 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1) En les activitats extraescolars no hi ha problemes. Continuen algunes queixes per les proteccions de 

patinatge i es demana si no fóra bo afegir el casc a les proteccions. Quant a si el bolet afectarà les activitats, 
evidentment dependrà del nombre de nens que s’apuntin en els diferents grups, però en principi no es creu 
que afecti. 
 

2) Es prepara la Festa i s’encomana a cadascú la seva tasca. S’engega el tema de la Fira tot a 1€. Del sopar 
es demana si es pot canviar el menú i qui s’encarregarà de la música. El director fa menció a dos professors 
que es jubilen aquest any i que normalment l’AMPA els fa un obsequi. 

 
3) El president apunta que s’han de renovar els càrrecs de la Junta i demana voluntaris. Encara no se sap ben 

bé com afectaran els canvis a l’escola pel que fa a horaris i calendari escolar i supressió de la sisena hora. 
No hi ha res oficial. El president diu que algú de l’AMPA s’hauria de fer càrrec de la tramitació de les 
subvencions, ja que es un tema que ara porta l’escola i ens hauríem de començar a fer càrrec. Es proposa 
presentar el document per a la valoració de les activitats extraescolars. Es prepara la documentació de 
l’AMPA per fer-li arribar a tots els pares. El president explica les accions que s’estan duent a terme per 
oposar-nos a la decisió del Consorci sobre l’adjudicació d’un bolet a l’escola: Mitjans de comunicació i la 
presentació d’un recurs d’alçada. 

 
Acords 

1. S’acorda que a la Junta de juny es decideixi sobre les proteccions de patinatge. 
2. S’aprova canviar el menú i el preu del sopar de la festa de l’escola. 
3. S’aprova comprar un obsequi als professors que es jubilen. 
4. S’acorda contractar un servei extern de D.J. per al sopar. 
5. S’aprova presentar als pares el mateix full de valoració d’activitats extraescolars. 
6. S’aprova celebrar una Assemblea ordinària a final de curs per renovar càrrecs i aprovar el 

pressupost. 
 

El president aixeca la sessió i estén aquesta acta. 

       


