
                                                                                          
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ 
 
Núm. 9/2010-11 
Dia: 30 de maig de 2011 
Horari: 19.30 h a 21.00 h 
Lloc: Sala de reunions de l’escola 
 
Assistents 

President 
Tresorer 
Esport Viu 
Xaranga 
Membres 

 
Ordre del dia: 
 
1. Activitats extraescolars i esportives 

 Problemes 

 Novetats 

 Casal d’Estiu: Preparació i material necessari 
2. Projectes: 

 Preparació curs 2011-2012 
3. Temes pendents: 

 Assemblea Extraordinària 
4. Altres: 

 Valoració festa escola 

 Horaris i calendari proper curs. 

 Càrrecs AMPA 

 Subvencions 

 Valoracions accions bolet 

 Festa Benvinguda P3 

 Accions reivindicatives (samarretes grogues) 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1) En les activitats extraescolars no hi ha problemes. Es presenten alguns pares i mares per demanar si es pot 

pujar d’alguna manera la qualitat de les extraescolars sobretot en les activitats que els pares estan buscant 
fora de l’escola en acadèmies i similars (música, futbol, anglès, etc.). El president comenta que en les 
valoracions de l’any passat no hi havia cap gran queixa. El president explica que les activitats estan 
pensades per a ajudar a la conciliació laboral i familiar dels pares i que l’augment del nivell potser aniria en 
detriment dels nens, en les activitats esportives, ja que no pretenem tenir equips de qualitat, sinó que tots els 
nens que s’apuntin juguin. D’altra banda, el director explica que les activitats que són curriculars (anglès, 
música, etc.) no poden interferir en les assignatures del centre. Que no es pot prohibir que els pares portin a 
acadèmies els nens, però en el mateix centre no es pot donar un activitat extraescolar que pugi el nivell 
d’alguns nens. De tota manera, tothom es manifesta dient que s’intenti optimitzar al màxim els recursos dels 
que disposem i oferir les millors activitats possibles. Es preveu l’entrega als pares de l’enquesta de les 
valoracions de les activitats extraescolars d’aquest any.  
Del Casal d’Estiu estan començant les inscripcions. 
 

2) De moment, no hi ha projectes de cara al proper any a l’espera del pressupost. Segurament, es compraran 
uns tendals pel pati. 

 
3) Es preveu la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària per canviar els Estatuts de l’Associació per 

adaptar-se a les noves lleis. 
 

4) La valoració de la festa de l’Escola és molt positiva, sinó fos per la falta d’ajuda per part dels pares que van 
escampar la boira sense ajudar a recollir. La suspensió del sopar de l’Escola ens fa pensar que ha estat 
degut a la crisi. 
Es planteja acabar amb els actes que organitza l’AMPA per falta d’ajuda. 
Quedem pendents de conèixer el calendari del curs 2011-2012 
Aquest any toca renovació de càrrecs de la Junta de l’AMPA. 
Es senten rumors que aquest any no hi haurà subvencions per a les AMPA. 
El president explica les accions de la comissió bolet i de la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària per 
a la continuïtat o no de les accions. 
No podem comentar res de la festa de benvinguda de P3, ja que no sabem el calendari. 
El president explica les accions que s’estan duent a terme a la ciutat en contra de les retallades des de les 
AMPA. (Dimarts groc). 
 



 

                                                                                              
 
 

 

 
Acords 
 

1. S’acorda promoure la millora constant de les activitats extraescolars amb els recursos 
disponibles. 

 
 
 

El president aixeca la sessió i estén aquesta acta. 
      
 

  


