
                                                                                                                                 
 

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

Núm: 08/2013-2014 

Dia: 12 de maig de 2014 

Horari: 19:30 hores 

Lloc: Sala de reunions de l´escola 

Assistents: 

Junta Directiva (s´excusen Jordi Mateu i Neus Badia), representants activitats extraescolars 

(Esport Viu, Xaranga, TEDI ) i 9 socis de l´AMPA. 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Actualitat escola 

3. Comissions 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitats extraescolars 

Esport Viu: la seva participació a la festa de l´escola serà amb el circuit per els alumnes de P3, 

P4 i P5 i el tir amb arc per els alumnes de cursos superiors. Les demés activitats tenen un 

funcionament normal, sense incidències, tret d´un email rebut per un dels pares del futbol. Es 

tracta el tema i s´acorda escriure una resposta per part de la Junta. 

Xaranga: les activitats funcionen bé, a la reunió informativa de les colònies i el casal d estiu 

van assistir 4 persones. Els monitors faran el taller de maquillatge per la Festa de l´escola. 

Tedi Escoles: no assisteixen, tot i que estaven convocats. 

 

 



                                                                                                                                 
 

Actualitat escola 

Se´ns informa d´una família d´un alumne de 6è, que es trasllada a l´escola Auró en aquest 

darrer trimestre per problemes a l´escola. Inspecció ja estava a sobre del cas des de el principi 

de curs. 

 

Informació comissions 

- Comissió econòmica: s´acorda com a data de l´assemblea de socis el dia 16 de juny. 

- Comissió activitats lúdiques: es parla de la Festa de l´escola, tindrà una durada de 3 

hores (10- 13 hores), s´instalaran unes carpes per evitar la calor que fa en aquestes 

hores. S´oferirà un dinar per 7€ que inclourà l´aigua i el postre, la beguda serà a part. 

S´elaborarà un cartell amb la seqüència de la festa. També hi haurà un sorteig per un 

vale per llibres per valor de 30€. 

- Comissió activitats extraescolars: hauríem de valorar què volem concretament 

d´aquestes activitats. 

- Comissió Consell escolar: sense data de celebració. 

- Comissió de Comunicació: es llegirà un manifest a favor de l´assignatura de música, 

que podria ser eliminada del currículum escolar amb l´entrada de la LOMCE. Es 

demanarà al col·legi quina és la seva postura i si ens deixarien llegir un manifest a 

favor d´aquesta assignatura. A més es portarà al Consell escolar. 

- Comissió de subvencions: ha sortit la resolució provisional de les subvencions que es 

van demanar a l´Ajuntament, ens han concedit una de les tres que es van demanar. 

Precs i preguntes 

- Respecte al tema de la gegantona, aprofitant la festa de l´escola, s´habilitarà un espai 

d´informació del projecte. A més es pintarà el marc del panell de l´AMPA per fer-lo 

més visible.  

Sense res més a comentar, s´aixeca la sessió a les 21,40 hores, agraint la presència a tots 

els assistents. 

 

 


