
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ  
 
Núm. 10/2010-11  
Dia: 7 de Novembre de 2011  
Horari: 19.30 h a 21.30 h  
Lloc: Sala de reunions de l’escola  
 
 
Assistents  

President  
Vicepresident 
Secretària 
Esport Viu  
Xaranga  
Membres  

 
 
Ordre del dia 
1. Activitats extraescolars i esportives  

Incidències inici de curs  

2. Projectes:  

Ús de la Biblioteca de l’escola 

 

3. Comissions 

4. LOPD 

5.- Temes pendents: 

Estat del Contenciós Administratiu pel bolet de P-3  

Feines a l’escola  

Famílies nombroses: descomptes 
6. Activitats de lleure quan plou (substitució del “pati”). 
 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Activitats extraescolars i esportives  

 

Activitats extraescolars: 

Els membres de Xaranga comenten com ha anat l’inici de les activitats extraescolars aquest 
curs 2011-2012. No hi ha problemes rellevants. Se’ls pregunta sobre la puntualitat dels pares a 
l’hora d’anar a buscar els nensa guarderia o a la sortida de les extraescolars: se’ns explica que 
encara no ha estat necessari avisar cap pare. L’activitat de piscina tampoc ha generat 
problemes, tot i que sembla que alguns pares de P-3 no sabien que el dia que plou són ells qui 
han de dur els nens a piscina, que els monitors no ho fan. Es comenta que es farà una nota 
recordatori d’aquest fet i que es posarà a les motxil.les dels nens de P-3. 

 

S’aclareixen també diferents dubtes sobre l’hora de recollida de parvulari i 1º i 2º. Es comenta 
que les portes de l’escola s’obren a les 16: 25 h. i que els pares que recullen nens tant a 
parvulari com a cicle inicial tenen una mica més de marge. 

 

Es comenta també que aviat començarà ja la campanya d’inscripcions al Casal de Nadal, que 
durarà del 28/XI al 16/XII. 

 

 



Activitats esportives  

El responsable explica que hi ha hagut una petició per part d’una mare d’un nen que fa basket, 
que ha vist com els nens de basket benjamí tenen 2 monitors en comptes d’un, de tenir també 
per al seu grup 2 monitors. El responsable d’esports d’Esport Viu explica que aquest és un cas 
excepcional, donat que el monitor que tenen ells en nòmina té un “ajudant” que és amic seu i 
que està present a les activitats de manera totalment voluntària. S’acorda que aquest ajudant 
voluntari signi un document conforme en cas d’accident no es farà responsable a l’AMPA. 

També es comenta que cal revisar si les cistelles de mini basket de l’escola compleixen la 
normativa o no. Hi ha dubtes sobre si cal o no protegir la part de baix. S’acorda que es mirarà 
per prendre mesures, si cal. 

Futbol: es comenta que hi ha molts pares de nens que fan aquesta activitat extraescolar que 
no estan disposats que els seus fills juguin partits en dissabte. S’acorda que aquest tema ha de 
quedar més ben explicat quan s’inicia el període d’inscripció dels nens (donat que molts pares 
afirmen que no ho sabien). A banda, s’explica que els nens que sistemàticament no assisteixen 
als partits de fora de casa i sí als de casa se’ls exclou a l’hora de jugar, per la poca implicació i 
companyerisme. 

 

2. Projectes  

 

Ús de la Biblioteca 

La mare Carolina Casajuana comenta que es podria donar l’opció als nens de l’escola 
d¡aprofitar la Biblioteca en les hores d’abans i després de dinar. S’analitzen els pros i els 
contres. El director explica la sistemàtica que se segueix fins ara i en quines condicions es troba 
la Biblioteca. Es parla també de la dotació de material que té l’escola. El Director explica que 
les donacions que esporàdicament fan les famílies no són gaire aprofitables.  

Es proposa utilitzar l’espai un cop per setmana amb pares voluntaris. També es proposa 
utilitzar l’espai muntant una activitat extraescolar més de lectura, racó de contes... No s’acorda 
res en concret. 

 

Plataforma d’intercanvi 

Alguns pares proposen muntar una plataforma digital per fomentar l’intercanvi de material 
escolar, coses de bebé, material vari. Tothom hi està d’acord. 

 

3. Comissions 

 

S’enumeren les diferents Comissions que té actualment l’AMPA i s’afegeix alguna de nova. En 
concret: 

a) Comissió de difusió d’informació.  En Paco Conde es proposa com a responsable i 
coordinador.  

b) Comissió de llibres. Comissió que tindrà la funció d’aprendre des d’ara mateix com es 
fa la compra de llibres de cada any, donat que aquesta tasca sempre l’ha assumit el 
director del centre, i és probable que quan aquest director es jubili la persona que 
ocupi el seu càrrec no ho faci. No s’especifiquen els membres de la Comissió. 

c) Tramitació de subvencions. Es diu que caldrà constituir-la. 
d) Comissió TIC: blog,  facebook... el President diu que cal que s’impliqui algú més. 



e) Comissió de festes i cel.lebracions. Ja hi ha un pare molt implicat en aquesta comissió 
(en Llorenç), tot i que es demana l’ajut de més. Es comenten vàries opcions sobre 
l’organització de les festes recurrents de l’escola: la de benvinguda dels nens de P-3, la 
de Nadal, la festa de l’escola... Alguns pares proposen que l’organització d’aquestes 
festes quedi repartida per cursos. 

S’aprofita per explicar que durant la festa de Nadal s’ha optat, a petició dels mestres,  
per l’Oncle Tió en comptes del Pare Noël. Ho farà en Llorenç. 

f) Comissió Institut Viladomat. Un pare pregunta si existeix, es diu que a l’escola no 
existeix tal comissió, i que es porta a nivell de barri, juntament amb l’Associació de 
Veïns. Sembla que la gent està d’acord que és la millor manera d’articular aquest 
tema. 

 

4. LOPD 

 

El President de l’AMPA explica que, un cop recopilades totes les dades de pares i mares que 
han cedit el seu correu electrònic a l’AMPA per poder estar informats de tot el que es fa a 
l’escola, es crearà un grup de google per gestionar els enviaments per aquesta via. La idea és 
estar absolutament coberts a nivell de Protecció de Dades, i evitar qualsevol ensurt. Tothom hi 
està d’acord i s’acorda d’utilitzar google per a fer enviaments d’aquest tipus. 

 

5.- Temes pendents 

 

a) Recurs contenciós administratiu. S’explica en quin estat es troba. Cal esperar si el jutge 
demana al Consorci que completi l’expedient que va presentar i, un cop completat, es 
veurà com es pot enfocar la demanda. Es recorda que caldrà fer una votació en 
Assemblea per saber si se segueix endavant. 

b) Feines de l’escola. Es diu que cal ajudar a instal.lar suros a les diferents plantes de 
l’escola. També cal moure uns penjarobes per pode posar les pissarres digitals. 

S’acorda que aquestes tasques, ara que l’AMPA disposa d’una llarga llista de correus 
dels pares, es poden difondre per mail demanant l’ajut de la gent. 

Altres feines pendents: cortines per als dormitoris de P-3, estufa de ferro colat que es 
podria restaurar. 

El director parla d’unes cadires que s’han comprat, cal veure si es paguen a mitges amb 
l’AMPA. 

c) Famílies nombroses: s’acorda que cal valorar amb el tresorer com es pot gestionar el 
descompte que aquestes famílies poden tenir en el cas de tenir els seus 3 (o més fills) 
fent activitats extraescolars a l’escola. 

 

6. Activitats de lleure quan plou (substitució del “pati”). 

 

Alguns pares comenten que els dóna la sensació que els dies de pluja els nens veuen la 
televisió. El Director aclareix que s’estableixen uns torns d’activitats i que és cert que sempre 
un grup veu la televisió. Es recorda la manca d’espais que hi ha i les dificultats que això 
comporta amb tants de nens. Es diu que els mestres no són partidaris que els nens estiguin a 
l’aula perquè després no rendeixen a les classes de la tarda. 



Es proposa que es faci un seguiment sobre què miren els nens quan miren la televisió. Es 
proposa que l’AMPA aporti alguna cosa en aquest cas: videos educatius, etc. 

S’acorda que cal saber quines activitats realment es fan i quin espais s’utilitzen, així com el 
nombre de nens per a cada grup. 

 

El President aixeca la sessió i s’extén aquesta acta. 

 

 

 

 


