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

 

Núm. 03/2013-14  

Dia: 2 desembre de 2013  

Horari: 19.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

Junta Directiva: President, Secretari, i Tresorer 

Representants de les Activitats Extraescolars: Esport Viu i Xaranga i Escoles TEDI 

8 socis de l´AMPA 

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Actualitat Escola 

3. Lectura acte anterior 

4. Acords, propostes i valoració Assemblea ordinària 

5. Comissions 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

- Tedi Escoles: tot bé, l´equip s´inscriu a la segona fase de la competició. Per temes més 

formals amb TEDI el nostre referent es diu Markel. Ens proposen si tindríem inconvenient 

de poder anar a veure algun partit de bàsquet professional. No es posa objeccions.  

- Esport Viu: la competició de patinatge serà el 2 de febrer i la que s´organitza a l´escola, el 

23 de març i l´horari serà de 8 a 15 hores. El 15 de febrer hi ha competició de Karate, en el 

format de Katas. També se´ns ofereix que un monitor que te un grup de música pugui 

amenitzar alguna de les festes que s´organitzen a l´escola. 

 

- Xaranga: es parla del casal de Nadal en el que s´incorporarien nens d´altres escoles. Es 

proposa una batukada per nens, tot i que, els horaris lliures de la tarda són tard. La proposta es 

contemplaria al migdia. Els nens serien de 3r a 6è. Previst per el 3r trimestre. Potser, el més 

prudent seria començar el curs vinent. 



                                                                                                                                                             
 

Actualitat escola 

- Aquest curs l´escola te com a projecte principal, la Biblioteca. El Consorci es va comprometre 

a repassar la pintura que va fer a l´estiu i pintar també aquest espai. Les prestatgeries seran 

més baixes i adaptades. També es col.locarà una pissarra digital i una pissarra Veleda. 

 

Resum assemblea 

- El punt que es va tractar més abastament va ser el retall en l´aportació que fa l´AMPA a 

l´Escola. Aquest està xifrat en 4000€.  

Comissions 

- Activitats lúdiques: l´oncle Buscall visitarà l´escola el proper dimarts 17 de desembre a les 10 

hores. 

- Econòmica: s´han negociat rebaixes de comissions amb la Caixa, es va lliurar una carta a la 

Oficina on està el compte corrent per tal de trobar recursos per el fons social, i es presenta una 

convocatòria de subvencions de l’Obra Social de La Caixa per un projecte sobre pobresa 

infantil per si algun soci/a vulgui estudiar-ho i tirar-ho endavant si es pot. 

 

- Activitats extraescolars: Hi han algunes propostes noves que han d’ésser aprovades pel 

Consell Escolar.  

Batukada infantil.  Proposta com activitat de migdia. L’horari haurà de ser compatible 

amb el descans dels alumnes de P3. Espai gimnàs. Inconvenients: Preu del material. 

S’accepta i es presentarà com activitat trimestral per provar la seva acceptació. 

Taller literari : pendents d´estudi per l´absència de les persones que els havien proposat. 

Espai? Hores? Frequència:?? 

Ioga: Els únics horaris de tarda que queden lliures de gimnàs són Dilluns i Dimecres a 

partir de les 17.30 Dimarts i Dijous a partir de les 18.30 i Divendres a partir de les 18.00. 

Possibilitat de fer-ho al migdia. Compatibilitzar amb les altres activitats (Silenci)? (Espai 

de guarderia?) 

 

- Consell escolar: es va presentar l´acord d´assemblea amb l´aportació de 4.000€ menys de 

l´AMPA a l´escola. L´escola compensarà aquesta quantitat pujant les colònies (1€ per 

rebut) a les famílies. També es va comentar a la Direcció que l´AMPA , segons com vagi 

aquest curs i els recursos aliens que pugui aconseguir, pot tornar a aportar aquesta 

quantitat. 



                                                                                                                                                             
 

- Relacions externes: Xampeix es mou, participació en la xocolatada a Germanetes abans de la 

manifestació del 24N. Hi ha una manifestació contra els pressupostos antisocials el dia 3 de 

desembre. També una trobada el 10 de gener per involucrar més agents socials. S´informa de 

l´espai Calàbria 66 on s´està mantenint reunions amb associacions, AMPA´s etc on 

l´Ajuntament ha cedit 3 plantes per gestió del barri. En projecte està fer un teatre, una sala 

d´actes, etc. Quan es convoqui un altre reunió des de l´AMPA Diputació s´assistirà per 

informar-se. 

- Subvencions: es recorden les convocatòries de l´Ajuntament que s´obrirà al febrer de 2014. 

 

- Xarxes socials: per tal d´acollir-nos com a Associació a la protecció de dades, ens implicarà un 

cost de 190€. 

 

- Formació de pares: al 2n i 3r trimestre, es faran 2 xerrades per part de l´IMEB (ajuntament), 

amb un aforament mínim de 10 pares, si no es suspendran. També, la fundació de l´Hospital 

de nens donarà una xerrada sobre alimentació. Totes aquestes formacions són gratuïtes. 

 

- Concurs d´idees: del 9 de desembre al 13 de gener ambdós inclosos s´obre la convocatòria del 

2n concurs d´idees de l´AMPA de l´escola Diputació. “Un bon sopar per una bona idea”. 

 

- Creació de noves comissions: s´havia parlat de formar noves comissions, com anti-crisi, 

qualitat d´ensenyament, comunicació etc. Arrel d´aquest tema es parla que la pancarta 

reivindicant un escola pública ja no penja de la façana de l´escola. Es decideix demanar un 

pressupost per penjar-ne una. 

 

- Recollida de taps: està pendent de posar-la en marxa. 

 

Precs i preguntes 

- Es presenten els Projectes de “Dents “ i de “Corcho”. En quant al primer, la documentació 

del projecte se li lliura a la directora de l´escola aprofitant la seva presència en una part de 

la reunió. Referent a l´altre, s´informa de la intenció de incorporar més contingut 

d´informació al suro (“corcho”) corresponent a l´AMPA. 

 

 

Sense cap més tema a tractar, el president aixeca la sessió a les 22 hores i s´estén aquest acte. 

 


