
 

 

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

 

Núm. 04/2012-13  

Dia: 15 d´abril de 2013  

Horari: 19.30 h a 21.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

President  

Vicepresident 

Secretari 

Tresorer 

Esport Viu  

Xaranga  

Membres  

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Escola 

3. Tema Festa Maig (Sopar de pares, Fira tot a 1 euro etc) 

4. Tema logística taps solidaris 

5. FAPAC 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

Funcionen bé, però es fan els següents esments en les diferents activitats: 

Activitat de guitarra: la professora canvia un altre cop, és només 1 hora a la setmana. 

S´acorda buscar un altre, i tractar que continuï el curs vinent.  

 



 

 

Casal d ´estiu: s´està oferint informació, una mare de P4 demana que la informació sigui 

més explícita en la descripció d´activitats. 

Colònies: ja han començat alguns cursos 

L´equip de menjador ha començat a fer servir l´anglès com a idioma per els cicles mitjà 

i superior amb l´objectiu de consolidar el vocabulari i reforçar els coneixements de 

classe. 

Activitats esportives: es comenta que hi ha queixes d´un pare d´un jugador de l´equip de 

futbol benjamí de nens, que el seu fill se sent “maltractat” per els altres components de 

l´equip. La Neus, vicepresidenta de l´AMPA, comenta que la situació s´ha reconduït, i 

que es van prendre les mesures corresponents. Comenta també que, era un nen que no 

venia massa als entrenaments ni als partits, fet que no justifica el comportament 

discriminatori. 

Patinatge: després de la lectura (encantadora) d´una carta d´una de les components de 

l´activitat, es decideix provar de fer un canvi de maillot de l´escola després de 4 anys de 

fer servir el mateix. 

 

Escola i Festa de Maig 

Es comenta la Festa de l´Escola dels dies 10 i 11 de maig, es decideix treure el taller de 

circ i incorporar el Taller de Batuca amb algun dels pares que realitzen l´activitat. Es 

mantenen els inflables i les titelles. Es seguirà amb la Fira de tot a 1 euro, el taller de 

maquillatge i els globus. Els entrepans i les begudes, aquestes últimes gestionades per 

els alumnes de 6è. 

Referent al Sopar de pares es presenta el pressupost que ha fet Aramark que puja a 20 

euros per persona, serà el proper 10 de maig. Si no s´arriba a 50 persones no es farà. Es 

comenten diferents propostes per tal de fer un canvi en la dinàmica, es decideix que es 

creiï una comissió a principi del curs vinent per preparar-ho amb temps. 

 

 



 

 

També es comenten les diferents accions que es duran a terme el 23 d´abril, dia de Sant 

Jordi en el que els nens portaran una samarreta groga, a més el 25 d´abril es farà una 

jornada al CEIP Joan Miró (“tancada”) amb diferents activitats i tallers. Es deixa 

caure que el 9 de maig hi haurà vaga a l´ensenyament (per confirmar) i la previsió del 

funcionament de l´Institut ubicat a les Germanetes en el curs 2016-2017 (¡¡). 

Es presenten un seguit d´informacions relacionades amb l´escola: Xerrada sobre 

“L´autoestima” el dia 6 de maig; propera reunió sobre el “Camí Amic” el dia 16 d´abril 

i el concert de l´escola el 14, 15 i 17 maig. 

Tema logística taps solidaris 

Es coordinarà la entrega de la nova campanya amb la col.laboració d´una mare de P3 i 

2n. 

FAPAC 

S´ha presentat el projecte de la FAPAC. El premi és de 1000 euros. 

Es presenta el Projecte Clau, que pretén oferir eines i recursos per portar a terme 

activitats formatives per a que les persones adultes de l´entorn de l´alumne puguin 

acompanyar el seu procés educatiu. Després d´aquesta descripció es genera un debat 

entre els assistents respecte a la implicació dels pares a l´escola etc. 

 

Precs i preguntes 

Davant d´una intervenció dels assistents es comenta la reactivació d´un tema 

anteriorment tractat en reunions anteriors, el tema del tendal per el pati gran. Ara que 

comença a arribar la calor es comenta si seria possible instal·lar un tendal al pati gran, 

demanant pressupost a una empresa autoritzada per el Departament d´Ensenyament, és a 

dir, s´hauria de demanar al Consorci i que ens ho pressupostessin. També s´intentarà 

recavar informacions d´altres centres que ja tinguin aquest tipus d´estructura i quin és el 

camí que han seguit per aconseguir-ho. En tot aquest tema, s ha de tenir en compte la 

responsabilitat civil. 

 



 

Arrel d´un altre intervenció es posa sobre la taula la possibilitat de la creació d´un grup 

d´intercanvi entre els pares per tal de conèixer l´activitat professional de cada un i així 

poder obrir noves opcions de treball. 


