
                                                                                                                                                             
ACTA DE LA REUNIO DE L´AMPA DE L´ESCOLA DIPUTACIO 

Núm: 07/2013-2014 

Dia: 7 d´abril de 2014 

Horari: 19:30 hores 

Lloc: Sala de reunions de l´escola 

Assistents: 

Junta Directiva, representants activitats extraescolars (Esport Viu, Xaranga, TEDI ) i 8 socis de 

l´AMPA. 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Actualitat escola 

3. Comissions 

4. Concurs d´idees 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

Esport Viu: comunica que el 23 de març es va fer la competició de patinatge a l´escola. Tot va 

anar molt bé. El 12 d´abril hi ha competició de karate infantil amb presència d´alumnes de la 

nostre escola. Se´ns presenta la queixa d´un pare respecte a un episodi de falta de respecte i mala 

educació dirigides tant a l´entrenador de futbol i a la coordinació de l´activitat. S´acorda que es 

farà una nota a tots els alumnes en la que es faci un recordatori que l´educació i el respecte cap els 

demés són un valor que també es transmeten a les activitats esportives, i que, si aquestes actituds 

continuen haurien de ser expulsats de l´activitat. D´altre banda, s´acorda que el cap de setmana 13-

14 juny per el festival d´estiu. 

Xaranga: el casal de setmana santa no arriba a les places mínimes i, per tant, no es farà. Està 

previst per el 1r dimecres de maig (7 de maig), una reunió informativa per els pares per el casal 

d´estiu. 

Tedi Escoles: no es participarà a les jornades esportives de Ramon Llull com se´ns havia proposat. 

Se´ns informa de la bona posició de l´equip de bàsquet amb 3 victòries de les 4 jornades 

disputades de la 2a fase. 



                                                                                                                                                             
 

Actualitat escola 

Sense informacions. 

 

Informació comissions 

- Comissió econòmica: s´estan esperant la resolució de les subvencions que es van demanar 

a l´Ajuntament de Barcelona. 

- Comissió activitats lúdiques: es parla de la festa de ´escola per el proper 17 de maig. 

Aramark es proposa per el dinar de pares un menú amb fideua i gelat per 7€ servit i per 

menjar al pati. A més dels habituals inflables, es proposa consultar a alguna empresa de 

pompes de sabó, tot i que, comporta embrutar força el pati. S´acorden les dates del 22 

d´abril per penjar el cartell d´anunci i el 5 de maig a les motxilles del alumes. Durant la 

festa, s´habilitarà un espai per promocionar el projecte de la Gegantona de l´Escola. També 

es durà  a terme la Fira de tot a 1€, es realitzarà cartell per anunciar-ho i la recaptació anirà 

destinada al projecte de la Gegantona. 

 

 

- Comissió activitats extraescolars: ja s´han rebut les propostes de les activitats extraescolars 

de l´any vinent tant de Xaranga com Esport Viu i Tedi. S´afegirà a la oferta el ioga per 

nens i l´escriptura creativa. En relació a la compra de material, s´informa que es 

comparteix la despesa amb l´escola i es presenta un pressupost per col·locar proteccions a 

les cistelles de bàsquet. 

- Comissió Consell escolar: al Consell escolar es va aprovar el pressupost de l´escola que 

també s´ha reduït per les retallades. 

 

- Comissió Relacions externes: se´ns presenta un informe en el que, en base als números que 

te el Consorci serien necessàries 2 escoles de primària i 2 escoles de secundària al districte 

de l´Eixample. En relació al camí amic, hi ha unes jornades el 30 de maig, l´aportació de la 

nostre escola serà el grup de “Batukació”. La calçotada es va realitzar tot i les inclemències 

metereològiques i s´ha fet una valoració positiva. 

 

- Comissió de Comunicació: s´està elaborant un qüestionari de valoració, en català i castellà, 

que es difondrà a les motxilles. Ens adherim com a AMPA al Manifest en contra de la 



                                                                                                                                                             
supressió de l´ensenyament musical d´acord amb el que dictamina la LOMCE. En relació 

al projecte de la Gegantona, es posarà un link a la web de l´AMPA per tant, d´accedir als 

avenços del projecte. També es buscarà un espai per anunciar i promocionar el projecte, al 

costat del suro de l´AMPA sembla el millor lloc i no dins l´escola per el poc espai i està 

subjecte a les necessitats pròpies de l´escola. Dins de la pròpia comissió, es promou 

realitzar una entrevista a les promotores del projecte per penjar a les xarxes socials, i així 

donar la màxima difusió. 

- Comissió de subvencions: ha sortit una convocatòria del “Consell d´associacions de 

Barcelona”, s´estudiarà per si es pot demanar per algun projecte. 

- Comissió Formació de pares: des de l´IMEB no se´ns ha comunicat cap xerrada de 

moment, el que ens suggereix que no es farà. Una mare de P3 presenta la possibilitat de fer 

una xerrada per part de la Fundació Vicky Bernadet, dedicada als abusos a menors. Es 

traslladarà la proposta a l´escola. 

  

 

Precs i preguntes 

- Degut a certes informacions que ens arriben des de els alumnes de 3r, se´ns demana si 

l´escola te algun control parental per els continguts en els PC´s que s´utilitzen. 

- Tendalls del pati, es tornarà a preguntar a l´escola per saber com està el tema. 

- Es torna a parlar de la perillositat de la cruïlla Comte Borrell/Viladomat. 

Sense res més a comentar, s´aixeca la sessió a les 21,45 hores, agraint la presència a tots els 

assistents. 

 

 

 

 


