
                                                                 
 

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

 

Núm. 06/2012-13  

Dia: 3 de juny de 2013  

Horari: 19.30 h a 21.00 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

President  

Secretari 

Tresorer 

Esport Viu  

Xaranga  

Membres  

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Esport Viu 

3. Escola 

4. Tema Festa Activitats Extra-escolars 

5. FAPAC 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

Es presenta la programació de les activitats extraescolars 2013-2014 per la 

revisió dels membres de la Junta. Des de l´escola es proposa un canvi d´horari 

en l´activitat de piscina per no perjudicar massa l´horari lectiu, s´estudiarà però 

hem de tenir en compte la disponibilitat de l´espai que ens ofereixen les 

instal.lacions. en relació als preus per les activitats extraescolars s´esperarà al 

setembre per concretar-los per el tema de l´IVA. Pel que fa al casal es 

comunica que la darrera setmana de juliol que s´ofertava, s´eliminarà per falta 



                                                                     

de demanda. Aquest tema dóna peu per comentar que els preus que 

s´ofereixen per el casal d´estiu podrien no ser massa competitius respecte als 

que ofereixen altres escoles. Pot ser degut al fet que organitzen Campus, més 

relacionat amb els esports, i no fan pagar acollida.  

 

Activitats esportives 

Se´ns comenta la intenció de formar un grup de pares i mares de karate que 

seria els dijous i la proposta de crear un grup de bàsquet per pares i mares, 

que podria ser els dimecres de 21 a 22h. També es fa referència a un incident 

entre pares fora de l´escola en un partit de futbol benjamí, se li ha comentat 

que aquestes actituds no fomenten els valors de l´educació, esport etc. Convé 

ser ferm en aquests tipus d´actituds, i no permetre aquests tipus de conducta, 

amb l´advertiment que si es torna a repetir, implicaria alguna sanció i/o 

expulsió. 

 

Escola  

Se´ns demana per part de l´escola quina serà la quota de l´AMPA per el proper 

curs, 2013-2014. Aquesta quota queda fixada, aplicant l´IPC del 2,9%, 41,20€ 

més 5,20 € de l´assegurança; o sigui, 46,40€ en total. 

També l´AMPA col.laborarà a la col.locació dels llibres a les classes la primera 

setmana de setembre, concretament el dimarts 5 de setembre a les 17 hores, 

Es penjarà un cartell on apuntar-se qui vulgui prendre part (amb 5 o 6 

pares/mares, hi haurà prou). Referent a la reunió per els propers alumnes de 

P3 la reunió queda establerta per el Dijous 5 de setembre i per el dilluns 9 de 

setembre la Festa de Benvinguda per aquests mateixos. Com el curs passat, 

P4 d´aquest curs es farà càrrec del repartiment de coques i organització amb la 

col.laboració de l´AMPA. 

Des de l´escola se´ns comunica que a tots els pares i mares rebrem una 

circular amb la jornada intensiva del professorat, la setmana vinent. I es 

sol.licita col.laboració en l´aspecte econòmic per els monitors de suport a l´aula. 



                                                                     

L´AMPA estudiarà la manera però tenint en compte les seves actuals 

limitacions pressupostàries. 

La Festa de les activitats extraescolars queden per els divendres 14 i dissabte 

15 de juny.  

 

FAPAC 

Es comenta i se´ns posa al dia de les passes que s´estan fent entre les 

AMPA´s de l´Eixample i els grups polítics d´esquerres de l´oposició per tal de 

fer front comú i fer propostes que puguin incidir en les futures polítiques 

educatives. 

 

Precs i preguntes 

- Es comunica la recaptació de la Fira Tot a 1 euro, que va recollir 300€ 

que es donarà a l´ONG Veí a Veí. El president d´aquesta ONG vol venir 

a mostrar el seu agraïment i satisfacció de la col.laboració de la nostre 

AMPa, així com presentar les fites assolides durant el temps de 

funcionament. 

- Tema Taps: els taps que s´estan recollint a hores d´ara els està 

gestionant la Fundació SEUR, a l´espera de trobar un cas concret a qui 

destinar. 

- Propostes d´activitats extraescolars:  

- Programació d´Informàtica per nens; requereix de l´instal.lació d´un 

programa informàtic en els ordinadors de l´escola. Es comentaria amb la 

responsable d´Informàtica de l´escola. El preu seria econòmic. 

- Musical Training, entra en conflicte amb l´escola a nivell curricular? Amb 

els que s´ofereixen de música a extraescolars? 

 

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

 


