
 

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

Núm. 11/2010-12  
Dia: 12 de Desembre 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  

2. Projectes:  

3. Comissions 

5. Temes pendents: 

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

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Activitats extraescolars i esportives  
 

Activitats extraescolars: 

Els membres de Xaranga comenten que no hi ha problemes rellevants.  

S’ha obert la la campanya d’inscripcions al Casal de Nadal, que durarà del 
28/XI al 16/XII, Hi ha poca afluència. 

La Xaranga ens explica que ha ideat cada mes una setmana temàtica de 
3/4 d'hora al Pati del migdia :  

 
Desembre:  Jocs tradicionals 
Gener:  Dansa i Ball 

Febrer: Jocs no competitiu 
Març:  Olimpiades 
Abril:  Pirates 

Maig:  Jocs tradicionals 
Juny:  Per determinar 

 



- Es proposen les dades per el festival d'hivern. - el 3 i 4   o  el 10 i  11 de 

febrer 
 

- Es proposa la data del festival de patinatge el 29/01/12 
 

Activitats esportives  

 

Exposen que hi ha un grup de piscina al migdia que no es possible 
continuar-hi, s'explica que per el  desplaçament de 8 nens es necessiten 2 

monitors de menjador. Comenten la possibilitat de contractar mes 
monitors o tancar el grup. 

 

Hi ha un pare que te un dubte a una extraescolar d'esport: Per seguretat 
els nens que porten ulleres les tenen  que portar lligades amb gomes. El 

pare exposa que això es mes perillós . Es consultarà la normativa d'esports 
escolars. 

 

 

2. Projectes  

 

Camí Amic: 

El President  ens comenta la reunió amb altres escoles i associacions. 

Volen potenciar-lo, les altres entitats tenen comissions i volen que 
s'impliquin les famílies, els col.legis. Es vol fer una xarxa de Botiguers 

amics. punts de referencia pels nens per si en el trajecte sorgeix qualsevol 
incidència.  

 

 

3. Comissions 

 

El Llorenç - Comissió de festes i cel.lebracions. - demana que per 
l'arribada de l'Oncle Buscall necessita una persona que el pugui substituir 

si per qualsevol motiu ell no pot fer-ho aquell dia. L'Agustí s'ofereix com a 
substitut.  

 

 

 

 



5.- Temes pendents 

 

Una mare exposa la preocupació per la qualitat d'aigua que beuen els nens, i 
la possibilitat de la instal·lació de fonts d'osmosis. Es debat, però no es troba cap 

solució  viable. Es decideix fer un parell de consultes; a la resta de les 
escoles del barri, per si han fet alguna cosa al respecte. I consultar-ho a 

Amarak, el cost de servir aigua amb el menjar.  
 
També es planteja la possibilitat de fer un menú mes ecològic o mixta, es 

demanarà el proper dilluns a Amarak.  
 
 

L’Eduard excap d’estudis dirigeix una carta a l’AMPA. El President la 
llegeix a la Junta..  

 
ACORDS 

 

Per  votació es decideix tancar  el grup de piscina del migdia davant la 
impossibilitat de trobar monitors per una hora un sol dia a la setmana. Es 

farà arribar una nota als pares. 
 

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

 


