
                                                                                          
 

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

 

Núm. 03/2012-13  

Dia: 11 de Març de 2013  

Horari: 19.30 h a 21.45 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

President  

Vicepresident 

Secretari 

Tresorer 

Esport Viu  

Xaranga  

Membres  

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Temes col.legi 

3. Diada Escola pública 11/3/13 

4. Tema nova proposta recollida de taps solidaris 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Activitats extraescolars 

- Activitats esportives: funcionen totes. Es va fer una competició de karate amb la 

participació de 21 nens de l´escola i amb 13 finalistes. De l´activitat de patinatge, van 

participar a la competició, 18.  A petició de les monitores de l´activitat, es demana el vist i 

plau de l´AMPA per augmentar ràtio en 1 per tal de preparar millor el Festival d´Hivern. 



 

S´aprova per unanimitat. A l´activitat de futbol, també ens trobem en un cas particular, la 

família d´un alumne de 6è solicita abonar la meitat de la quota, ja que el  

 

 

noi se´n va a un altre club a jugar, però no vol deixar l´equip definitivament, creant així un 

problema amb la ràtio.  

 

- Activitat de teatre: la mare d´un alumne d´aquesta activitat, demana  incloure´l al grup 

d´anglès, pel fet que l´activitat de teatre quedava anul·lada. S´sprova el canvi, però recordant 

la directriu que es va establir, la llista d´espera de les activitats es respectarà fins desembre i 

els alumnes que estiguin en aquesta tindran prioritat davant aquells que vulguin canviar 

d´activitat. 

 

- Activitat de guitarra: es presenta la queixa d´un pare d´un alumne de 1r que el treu de 

l´activitat perquè el nivell és massa alt i el seu fill no el pot seguir. Des de l´AMPA es recull 

aquesta queixa i es comentarà que, no es fan proves prèvies per diferenciar nivells i que a 

hores d´ara n´hi ha un altre alumne de 1r que podria estar en el mateixa nivell que aquell 

alumne. Se li plantejarà al pare. 

 

- Casal Setmana Santa: divendres passat 8 de març, no hi havia ningú apuntat. Es recorda 

que han de ser 20 inscrits per que es tiri endavant. Aquest divendres 15 de març acaba el plaç 

per inscriure´s. Havien recollit informació del casal, de 15 a 20 persones. 

 

2. Temes col·legi 

En el tractament d´aquest punt es compta amb la presència de la directora de la escola, 

Anna Subiràs. La directora fa un recull de les aportacions que fa l´AMPA i que ajuda al 

funcionament i desenvolupament del projecte escolar. Des de l´AMPA també s´agraeix 

certes tasques més feixugues que l´escola fa per aquest organisme. L´Anna ens demana la 

participació, via AMPA, dels pares i mares per repartir els llibres que es reutilitzen, 

proposta que recolza i aprova l´AMPA de forma unànime, també es comenta la necessitat 

de organitzar certs espais comuns per tal d´aprofitar plenament l´espai disponible. Des de 



 

l´AMPA es posa sobre la taula el fet que les colònies graven el pressupost de l´any, i es 

manifesta que caldria fer un estudi més acurat per veure possibles alternatives de cases de 

colònies més ajustades degut a la situació econòmica que es viu, tant general com de 

manca de subvencions que rep l´AMPA i per tal de garantir una bona gestió econòmica 

dels recursos propis. 

 

 

3. Diada Escola pública 11/3/13 

Es comenta per part de l´AMPA, la celebració dels diferents actes a la diada de 

l´escola pública que ha estat avui. Ha anat prou bé, el caire ha estat reivindicatiu però 

des de un punt de vista positiu, amb xocolatada i “classe” a Germanetes. Es comenta 

que el dia 16 de març es farà l´Assemblea de la FAPAC. 

 

4. Tema nova proposta recollida de taps solidaris 

Fruit d´una proposta de la mare d´un alumne de P3, es presenta la possibilitat de fer un 

altre recollida de taps solidaris per una nena de 2n de primària que va patir una 

caiguda i te una lesió medul·lar. És de l´Escola Arrel, i la recollida la coordina la 

Fundació SEUR. Es seguiran donant passos per engegar aquesta campanya. 

 

5. Precs i preguntes 

En aquest espai es parla de les diferents alternatives que es poden plantejar per el tema 

de sopar dels pares. Es buscarà empreses o persones que ens puguin oferir condicions 

millors que les de fins ara. També es comenta que a la festa del´aniversari de l´escola. 

Festa aniversari de l´escola: serà el cap de setmana 10-11 maig. Es repetirà la Fira 

tot a 1€. Sobre el sopar de la festa, es comenta que s´hauria de buscar alternatives 

d´empreses de càtering amb diferents preus o activitats alternatives, i a la propera 

reunió de Junta decidir-ho.  

Finalment, es decideix presentar el projecte de l´AMPA al premi que otorga la 

FAPAC. 

 

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

 


