
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ  
 
Núm. 05/2011-12  
Dia: 7 de Maig 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. Festa d’Aniversari de l’Escola. Temes organitzatius 
 
2. Activitats extraescolars 

a) Novetats de cara el curs vinent 
 

3. Projectes 
a) Taps solidaris 
b) Activitats alternatives per a l’hora del pati 

 
 

4. Data Festival d’Estiu 
 
5. Precs i preguntes 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Festa d’Aniversari de l’Escola. Temes organitzatius 
 
Es parla dels detalls de la Festa d’Aniversari del sopar de l’AMPA. S’insisteix en 
demanar l’ajuda dels pares que puguin per al dia de la Festa. S’explica que el sopar de 
pares finalment aquest any es pot tornar a fer, perquè s’ha apuntat força gent. 

 

2. Activitats extraescolars 

El nou president explica que s’ha reunit amb Xaranga i Esport Viu per tal de decidir 
conjuntament mesures per millorar certs aspectes de les activitats extraescolars. Entre 
les mesures preses cal destacar: 
 
- L’any que ve els monitors de les activitats esportives seran titulats en l’esport que 
ensenyen. Els esports que més es potenciaran a l’hora de planificar les extraescolars 
són els que més èxit tenen entre els alumnes: el futbol i el bàsket. 



 
- A principi de curs hi haurà una reunió de pares amb els responsables de les activitats 
extraescolars per poder entendre bé l’objectiu de l’activitat, les característiques etc. En 
aquest sentit, s’explica que la idea és intentar que durant el mes de Juny d’aquest curs 
ja estigui fet la nova graella d’activitats extraescolars per al curs vinent, potenciant com 
es deia les activitats que tenen més demanda i eliminant les que no. Es diu que 
s’intentarà ja poder establir els horaris. 
- Si el punt anterior es pot complir, la idea és que els pares puguin fer ja una 
preinscripció a les activitats extraescolars a finals de Juny. D’aquesta manera el que 
es vol intentar és evitar les cancelacions de grups un cop iniciat el nou curs escolar, 
amb la incertesa i els problemes que això sol generar als pares. 
- Activitat d’escacs: es comenta que s’ha decidit canviar el monitor, perquè aquest curs 
no ha funcionat gaire bé. També es reduirà el cost de l’activitat. 
 
 
3. Projectes:  
 
Taps Solidaris 
 
A proposta d’una mare assistent a la reunió es tracta aquest projecte, que consisteix 
en què empreses de reciclatge accepten taps de plàstic d’ampolles i donen uns diners 
per a tractaments mèdics complicats. Es comenta entre tots que sembla un molt bona 
iniciativa i que es parlarà amb la Direcció de l’escola per veure com es pot 
implementar. 
 
Escacs al pati 
 
Uns pares comenten la possibilitat d’organitzar alguna activitat que no sigui futbol a 
l’hora del pati dels nens. El director es mostra contrari a fer-ho, diu que els nens ja 
tenen les seves dinàmiques, que no sempre estan jugant a futbol, que fan altres coses, 
també, i que és important que el temps de lleure no sigui tan dirigit. 
 
 
4. Data Festival d’Estiu 
 
Aquest Festival de fi de curs de les activitats extraescolars tindrà lloc el 16 de Juny, 
dissabte. 

 

6. Precs i preguntes 
 

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


