
 

 

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

 

Núm. 01/2013-14  

Dia: 30 de setembre de 2013  

Horari: 19.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

Junta Directiva: President, Vicepresidenta, Secretari, s´excusa el Tresorer 

Representants de les Activitats Extraescolars: Esport Viu i Xaranga; s´excusa Escoles 

TEDI 

15 socis de l´AMPA 

 

Ordre del dia 

1. Presentació de l´AMPA: funcions, serveis i funcionament. Renovació de la Junta 

2. Valoració casal d´estiu/ Activitats extraescolars (inscripcions, grups etc) 

3. Informacions Consell Escolar 

4. Creació diferents comissions 

5. Altres (pujades i baixades P3, proteccions cistelles de bàsquet, condicions Banc 

de Sabadell, Assegurança FAPAC, Reglament de règim intern, XAMPEIX...) 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Presentació de l´AMPA 

Es presenta  a tots els assistents la proposta de Junta Directiva interina, faltar a ratificar 

a l´Assemblea general per tal d’operativitzar el funcionament de l´Associació. Aquesta 

acció es duu a terme després de la dimissió de l´anterior President de l´AMPA, Sergi 

López per motius professionals. La proposta d´aquests nous membres són: Jordi Mateu, 

President: Neus Badia, Vice-presidenta; Agustí Planas, tresorer i Fran Moriche, 

secretari. És aprovada per tots els assistents aquesta renovació de Junta, fins que sigui 

ratificada a l´Assemblea general. 



 

Valoració Casal d´Estiu/ Activitats extraescolars 

Xaranga comenta la bona acollida del casal d´estiu i les colònies que van transcórrer 

sense incidències. Es comenten les extraescolars corresponents, que comencen l´1 

d´octubre. Els grups de piscina de dilluns i divendres s´han anular conformant un grup 

els dimarts força nombrós, 24 nens. Fer deures, Informàtica i plàstica s’anul·len per 

falta d´inscripcions i Escacs es faran dos grups per la massiva afluència. Respecta a 

Esport Viu, es comenta que els grups han quedat conformats amb la reubicació de 

Karate 2a hora i patinatge. Es comenta per part d´una assistent la possibilitat 

d´incorporar nous esports com el vòlei. El problema radica en trobar espai al col·legi 

per la limitació d´espai. Es podria preguntar en altres escoles, gimnàs propers etc. Una 

alternativa per incorporar un nou esport seria el de composar-lo amb membres d´altres 

activitats que no hagin pogut fer la que desitjaven. 

Informacions consell escolar 

Jordi Mateu, com a president de l´AMPA i membre del consell escolar ens informa dels 

següents temes que s´han tractat: vaga de l´escola 24 d´octubre, encara per confirmar; la 

ràtio de P3 es torna a establir en 25 alumnes per classe, hi ha 28 mestres a l´escola (6 

nous), s´aprova el nou pla de sortides i el casal de nadal, hi ha un canvi en el consell 

escolar per la dimissió del Sergi López com representant en aquest, serà substituït per el 

candidat següent amb més vots, s´han dut a terme les obres a l´escola amb la instal·lació 

de dos circuits de la calefacció a més de pintar tota l´escola, les proves d´aptituds de 5è 

es faran el 14 d´octubre, el viatge de 6è serà a Suïssa, i els grups que no s´han barrejat 

aquest curs són P4, 2n, 3r i 6è. 

Creació de diferents comissions 

Es proposen una sèrie de comissions per oferir la possibilitat de participació als socis. 

Entre elles estan: Comissió de festes, el Llorenç ofereix la seva col·laboració per tal 

d´ensenyar a aquelles persones que vulguin participar. Surten com a components, Belén, 

Eva i Mariana. Respecte a la comissió del sopar d´aniversari es comenta començar ja a 

recollir propostes per tal de tirar-ho endavant. Les altres propostes de comissions que 

queden vacants són: activitats extraescolars, formació de pares (xerrades) i xarxes 

socials. Capítol apart per la comissió de menjador que, en principi no s´havia proposat 



per no solapar a la que ja existeix al Consell Escolar, queda pendent si tirar-la endavant 

o no. 

 

El punt 5 queda pendent per properes reunions degut a la falta de temps. 

 

Precs i preguntes 

Hi ha un grup de mares de P5 que manifesten la seva disconformitat amb el 

plantejament de l´escola respecte a diferents temes i els exposen a tots els membres de 

l´AMPA, demanant la possibilitat que aquest organisme pugui respondre a les seves 

preguntes. Entre aquestes es troben: Conèixer els noms dels professors abans que 

comenci el curs, si es barregen els grups o no, per que les reunions d´infantil no es fan 

en diferents dies, si hi ha fons social de l´AMPA per ajudar a les famílies a comprar 

llibres o fer front al menjador. Es pren nota d´aquestes demandes tot i que l´AMPA en 

moltes d´elles te una incidència mínima i ho pot plantejar a l´escola com a inquietuds 

dels pares però és l´escola qui decideix en darrer terme. De totes formes, es traslladaran 

a la direcció de l´escola. 

També es pregunta per els llibres pendents de 2n, que sembla que haurien d´haver 

arribat ja. Es preguntarà per el motiu d´aquest retard. 

Laia Cisteró demana com està el tema del tendal per el pati gran per que seguim sense 

tenir notícies després de bastant temps. Es provarà de reprendre el tema amb la direcció 

de l´escola. 

 

Sense cap més tema a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.45 hores i s´estén 

aquest acte. 


