
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ  
 
Núm. 02/2011-12  
Dia: 6 de Febrer de 2012  
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. Temes pendents 

a) Assemblea 
b) Estatuts 
c) Planificació any vinent 

 
4. Varis 

a) Assemblea FAPAC. Adhesió manifest. 
b) Manifest escoles bressol 
c) Manifest zones verdes 
d) Manifestació 11 i 12 de Febrer 
e) Reunió Consorci – Xarxa Ampa’s Eixample AAVV 

 
5. Novetats escola 

a) Portes obertes 
b) Modificació decret admissió alumnes. Canvis zones preinscripció. 

 
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Activitats extraescolars i esportives  

 

Sobre l’activitat de la piscina al migdia, es comenta que el dia 7 tornen a començar. En total 
són 5 nens d’entre 3r. I 6è, que són els cursos per als quals està pensada l’activitat. Es 
funcionarà de la següent manera: els nens que no hagin portat la corresponent AUTORITZACIÓ 
no hi podran anar. Al final s’ha organitzat que és una mare la que els va a recollir i els porta.  

L’activitat ha quedat deslligada de l’AMPA perquè són tan pocs nens que l’activitat no pot 
funcionar a través de l’AMPA, perquè seria totalment deficitària. Els monitors de menjador no 
poden sortir per tants pocs nens i deixar el menjador amb menys monitors dels que 
correspondria donat el númerop d’alumnes que hi ha. L’any vinent s’haurà de replantejar. 

Es comenta també que les activitats que s’han organitzat per a l’hora del pati de després del 
menjador estan funcionant molt bé, els nens estan molt motivats. 

ESCACS: el monitor va proposar partir el grup donat que és bastant nombrós: són 16 nens. Es 
pren nota per al curs vinent però s’acorda que ara mateix no es pot incrementar l’activitat amb 



un monitor més donat que no es pot fer cap canvi de preu als pares. Això ja s’ha comentat al 
monitor i no s’ha obtingut cap resposta. 

FESTIVAL D’HIVERN: donat que aquest mes de Febrer ha començat amb una onada de fred el 
festival es va haver de posposar al 24 de Febrer. 

S’aprofita per parlar de la festa de CARNESTOLTES a l’escola: es demanen voluntaris per 
repartir les coques. Es presenten 2 voluntàries: Carolina Casajuana i Caterina Capdevila. Es 
comenta que hi haurà com cada any l’activitat de karaoke. El Director ens explica que aquest 
any s’ha reforçat el grup d’animadors que vénen amb 2 grups de tabalers més, i així tots els 
integrants de la Rua podran disfrutar de més a prop d’aquesta gent. 

  

2. Projectes 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR: SISENA HORA 

Es tracta el tema de la ILP: Iniciativa Legislativa Popular. Impulsada per la FAPAC. Es vol 
aconseguir que es faci un Projecte de Llei per tractar sobre la recuperació de la sisena hora. Es 
En Jordi ens explica que es necessiten 50 mil signatures per impulsar que es faci aquest 
projecte, han de ser de persones majors de 16 anys i empadronades a Catalunya. Hi ha de 
temps fins el mes de Juny. 

 

La web on es pot trobar més informació és: www6aperatothom.cat. 

 

S’acorda que caldrà organitzar-ho des de l’AMPA per aconseguir el màxim de signatures des de 
l’escola. 

 

CONCURS D’IDEES 2011 

El Jordi explica que caldria repassar si les idees sorgides en el concurs d’idees han tingut 
aplicacació a l’escola al llarg d’aquest curs. Es repassen les diferents propostes que van sorgir i 
s’arriba a la conclusió que la majoria han estat executades. En Jordi farà la recopilació final i es 
comunicarà el que s’ha fet via blog. 

Es proposa repetir el concurs el curs vinent (2012-2013). 

Altres temes que sorgeixen: 

- Buscar si hi ha una paret a l’escola que permeti pintar-hi un mural. Sembla que no hi és. 

DIADA DE SANT JORDI 

Es proposa organitzar alguna activitat que sigui oberta a tothom: pares, professors, alumnes, 
ex-alumnes... i que estigui vinculat amb temes artístics. El Director ens recorda que com a 
política/filosofia de l’escola no es poden conovcar concursos. S’acorda que es podria aprofitar 
la festa de l’escola, que és a primers de Maig (11 de Maig) , per muntar l’exposició o l’acte que 
sorgeixi un cop definit el que es farà. 

Una mare proposa organitzar una exposició fotogràfica amb una temàtica vinculada als Jocs 
Olímpics, que és el tema triat per l’escola aquest any. Es decideix que a la reunió de Març 
s’escollirà el lema d’aquesta exposició. 

 

 

 



 

3. Temes pendents 

4.  

Assemblea: S’ha de fer per tal d’aprovar els comptes. S’ha de parlar amb el Tresorer per poder-
la convocar. 

Estatuts: s’han d’aprovar els nous, i és un tema que va lligat amb la celebració de l’Assemblea. 

Planificació any vinent: la farem al mes d’Abril. 

 

5. Varis 

 

MANIFEST FAPAC. En defensa de l’escola pública. Es farà una manifestació l’11 de Febrer. El dia 
12 també hi haurà una altra manifestació a favor de l’escola en català. Es convida a tothom a 
què hi assisteixi. 

MANIFEST ZONES VERDES. En Jordi ens el llegeix i la conclusió és que no s’hi està d’acord i que 
per tant l’AMPA no s’hi adhereix. 

REUNIÓ CONSORCI – AAVV – AMPAS EIXAMPLE. En Jordi ens explica les novetats que es van 
transmetre en aquesta reunió. Es parla de vàries coses: 

1.- Modificació de les àrees de preinscripció: no es tracta d’una millora, ja que les àrees 
s’amplien però les places no. També es va dir que a l’Escola Joan Miró hi ha previst un bolet 
per al curs vinent. 

2.- Es van tractar els equipaments pendents de l’Eixample. D’escoles bressol sembla que no 
se’n farà cap més. De CEIPS tampoc hi ha previst fer-ne més. En quant a la secundària, sembla 
que és on es reconeix que hi ha el problema. S’acabarà Encants, també es farà l’escola d’adults 
i Germanetes. Angeleta Ferrer no es farà. 

 

6. Novetats escola 

 

JORNADES DE PORTES OBERTES. En Jordi comunica que s’ha arribat a l’acord de promoure per 
part dels representants de l’AMPA del districte el model d’escola pública. 

 

Sense cap més tema a comentar, el President aixeca la sessió i s’extén aquesta acta. 


