
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ  
 
Núm. 03/2011-12  
Dia: 5 de Març 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. Reordenació Junta AMPA 
 
2. Activitats extraescolars 

a) Problemes 
b) Novetats 
c) Festival d’hivern (valoració) 
d) Dinàmica del menjador de parvulari 

 
3. Projectes 

a) Festa Aniversari Escola 
b) Biblioteca 
c) Iniciativa Legislativa popular 6na hora per a tothom 
d) Camí Amic – Escoles verdes 
e) Activitats per als pares de l’AMPA 

 
 

4. Precs i preguntes 
 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Reordenació de la Junta de l’AMPA 
 

El Vicepresident assumeix la Presidència per tal que l’actual President, Jordi Mateu, 
pugui fer a la seva vegada de Tresorer, donat que l’actual Tresorer Regino Duran per 
motius personals actualment no pot seguir amb les seves funcions dins de l’AMPA. En 
Jordi Mateu s’ocuparà també de les relacions externes de l’Associació. 

  

  

 



2. Activitats extraescolars 

 

- Activitats esportives: funcionen totes. Es va fer una competició de patinatge que va 
anar molt bé aquí a l’escola. Van venir unes 200 persones i van participar 4 escoles 
diferents. 

 

- Festa de l’escola d’hivern: va anar prou bé en general. Els pares van col.laborar 
molt. 

 

- Carnestoltes: va anar bé. Les 2 colles van fer que hi hagués molta animació. 

 

Activitats gestionades per Xaranga: es comenta que no s’ha donat cap problema. 

 

- Casal Setmana Santa: la inscripció serà del 12 al 22 de Març. I els dies que s’oferten 
són el 2, 3, 4 i 5 d’Abril. 

 

Es demana per les garrafes d’aigua al menjador: es comenta que estan sota el control 
dels monitors, i que el sistema és lent però que va bé i que n’estan satisfets. 

 

Dinàmica del menjador de parvulari 

 

Una mare comenta que amb els nens del parvulari potser hi ha una pressió massa 
forta a l’hora de menjar, se’ls fa menjar depressa. Es dirigeix als representants de 
Xaranga per preguntar-los si els consta que això pugui ser així. Aquesta mare, 
conjuntament amb algunes altres, exposa un projecte que s’està realitzant en una altra 
escola i del qual elles han tingut coneixement, una escola pública, que treballa amb 
altres valors i reforça molt el gust pel menjar. Aporten documentació. També es 
comenta que els nens expliquen que veuen de forma recurrent dibuixos animats 
després de menjar. Com a premi si s’han portat bé. També diuen que els nens 
expliquen que qui no s’ho acaba tot té com a càstig no anar al pati i no veure dibuixos. 

Els responsables expliquen que ja ho contrastaran amb els monitors però que 
d’entrada ells pensen que això no és així: els dies de plija s’ha fet a més un pla 
específic i que s’han organitzat setmanes temàtiques per treballar i jugar amb els nens 
sobre altres conceptes. 

La Mª José en concret explica que als monitors se’ls recalca que l’estona de menjar no 
ha de ser una estona ràpida. S’explica que els nens de P4 i P5 quana caben de dinar 
van tots al pati directament. 

 

 

 
3. Projectes 
 
Festa Aniversari Escola: es repetirà la Fira tot a 1€. Hi haurà teatre al gimnàs. Com a 
activitat extra, s’havia proposat fer una exposició de fotografia amb el lema d’”Amics 
per sempre”.  S’estableix que la recollida de fotografies es faci la setmana del sopar 
d’aniversari de l’escola, i que l’exposició estigui muntada el mateix divendres del sopar. 
L’exposició es comunicarà als pares al tornar de Setmana Santa. 
Sobre el sopar de la festa, es diu que perquè surti a compte i no sigui deficitari s’han 
d’apuntar entre 80 i 90 persones. Es decideix finalment que a nivell organitzatiu se 
seguirà fent com sempre i només en el cas que hi hagi poc quòrum es buscarà una 
alternativa perquè el sopar no s’hagi de suspendre. 
 



Biblioteca:  es debat sobre quina seria la millor manera de dur endavant aquest 
projecte. L’hora en què s’hauria de fer l’activitat és únicament de 12:30 h. a 13:30 h., i 
molts pares coincideixen a dir que és molt mala hora per aconseguir que pares 
voluntaris vinguin a obrir la biblioteca i s’encarreguin de conduir els nens cap allà i 
estar per ells. Caldria un grup de 4/6 pares implicats. En quant a la responsabilitat de 
desplaçar nens per l’escola i que no estiguin en les activitats de la seva classe 
d’aquella hora, es comenta que probablement caldria tenir el consentiment dels pares 
per escrit, per tenir la responsabilitat coberta. El tema no s’acaba de veure massa clar. 
 

Iniciativa Legislativa popular 6na hora per a tothom: el President ens informarà de 
com avanci aquest tema quan tiingui més informació. 
 
Escoles verdes: una de les mares de l’AMPA es compromet a treballar aquest tema i 
comentar-lo en les properes reunions de l’AMPA. Es comenta que l’AMPA podria 
implicar-se en això complementant la tasca que ja es fa a l’escola. 
 
Activitats per als pares de l’AMPA: es comenta que de cara a l’any vinent es podria 
pensar de fer algun taller, més que una xerrada. 
 

 

4. Precs i preguntes 

En el torn de precs i preguntes s’aprofita perquè el director, juntament amb els pares 
de l’AMPA que hi van participar, ens expliquin que la Jornada de portes obertes 
celebrada el 28 de Febrer va anar molt bé, i que els comentaris dels pares que han de 
fer la preinscripció aquest any van ser molt positius. 

 

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


