
                                                                
 

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

 

Núm. 05/2012-13  

Dia: 6 de maig de 2013  

Horari: 19.30 h a 21.00 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 

Les inscripcions per les colònies van molt bé i el casal d´estiu, mica en mica. Amb 20 

nens ja es tiraria endavant. Està obert fins el 31 de maig quan s´acaben les inscripcions. 

 

 



 

 

Activitats esportives 

Es presenten els resultats del campionat d´Espanya de karate amb 3 guanyadors de 

l´escola, i 2 finalistes en Katas. Es presenta una proposta per acollir a les instal·lacions 

de l´escola un equip infantil d´ex alumnes, es recorda quin és el procediment per tirar-

ho endavant: Presentació del projecte, vist i plau de l´escola i vist i plau de l´AMPA. 

Sempre, a nivell d´horari es donarà prioritat a les activitats esportives d´extraescolar i 

després s´haurien d´adaptat a l´horari restant. Tot això, evidentment, de cara al 

setembre, és a dir, curs vinent. 

 

Escola  

La Festa de l´escola serà el proper dissabte dia 10 de maig i començarà a les 1o hores i 

està prevista la seva finalització a les 13,30 hores aproximadament. Tant la Fira de tot a 

1 euro, com la gestió de les begudes la portaran els alumnes de 6è. Es comenta que 

convindrà tenir persones per recollir després, durant la festa es recordarà als assistents 

mitjançant megafonia la necessitat de voluntaris/es per cobrir aquest fet. 

El sopar de pares d´aquest any queda oficialment suspès per no arribar-se al mínim de 

50, avui darrer dia només s´han inscrit 22 persones. Arrel d´aquesta informació es 

presenta la proposta que siguin, de cara al curs vinent, les famílies d´algunes classes 

quines s´encarreguin d´organitzar amb la supervisió, la col·laboració i el seguiment de 

l´AMPA. S´acorda que el curs vinent seran els cursos de 1r i 6è. També es proposa que, 

així mateix, la festa de la escola la pogués organitzar de la mateixa manera que el sopar 

una classe. No queda definit el tema i es seguirà parlant. 

Des de la Direcció de l´escola se´ns demana el preu de l´AMPA i les activitats 

extraescolars per el curs vinent, per la imminència del període de matrícules per el curs 

2013-2014. Se´ns informa de vaga estatal d´Ensenyament programada per el dijous 9 de 

maig. Els nens porten a les motxilles la informació de quins mestres seguiran aquesta 

iniciativa de vaga. Des de l´AMPA es recorda que, els pares i mares que vulguin tenen 

el dret de portar els nens/es a escola. 

 



 

 

Se´ns presenten les dates del Concert de Fi de curs: 14 de maig, 1r, 2n i 3r; 16 de maig, 

P3, P4 i P5; i 17 de maig, 4t, 5è i 6è. En principi, l´horari de començament serà a les 

15,15 hores. 

Arrel de la intervenció d´una assistent a l´anterior reunió, la Direcció de l´escola 

comenta la problemàtica d´instalació d´un tendal al pati gran. Com a prioritat en el 

pressupost està contemplat la pintura de l´escala, i el tendal podria suposar una dificultat 

per la celebració de competicions esportives (futbol etc.). 

Se´ns informa que no hem guanyat el Premi FAPAC, però en contrapartida, sí hem 

aconseguit l´obsequi d´una web, Connect AMPA. Aquest regal és un microscopi que 

quedarà a l´escola. 

Es comenta entre tots els presents arrel d´una intervenció d´una mare de P4, que caldria 

posar en coneixement de forma més clara, l´afectació de les retallades en el sector 

Ensenyament, en relació a l´escola i la seva repercussió en la educació dels nostres fills. 

Precs i preguntes 

 

 

 

El President aixeca la sessió i s’extén aquesta acta. 

 


