
                                                                                                                                   
 
Acta assemblea de socis AMPA Escola Diputació 

 

Data: 16 juny 2014 

Lloc: menjador de l´escola 

Hora: 19 hores en segona convocatòria i 18.30 hores en primera convocatòria 

Assistents: Junta directiva i 22 socis 

 

En els primers moments de l´assemblea es recorda que les decisions que afecten a l´AMPA, són 

decisions que afecten en conseqüència a les famílies i, per tant, fora bo la participació dels socis 

fos més àmplia. Objectiu que sempre està marcat per la Junta any rere any. 

Es fa un petit recull dels objectius que s´han anat treballant durant tot el curs. Per part de la 

comissió econòmica, s´ha rebut una subvenció de 1800€ que està a disposició de l´escola, i que 

segons els càlculs que s´han realitzat el balanç a final d´any serà a 0 o a 300€ en positiu. Les 

subvencions que es van demanar a l´ajuntament se´ns van concedir una de les tres que es van 

demanar. 

En el cas de les comissions d´activitats lúdiques, el canvi de referent d´aquesta comissió ha estat 

una continuació de la tasca exercida tants anys per el Llorenç. També fruit del Concurs d´idees, 

s´ha iniciat el projecte de la Gegantona, que compte amb el beneplàcit de la direcció de l´escola. 

En relació a les xarxes socials, s´ha intentat d´impulsar el twiter, facebook i el blog. Tasca que 

tornarà a tenir la nostre atenció el proper curs. Pel que fa a les xerrades dedicades a la formació 

de pares, es constata una falta de participació alarmant, fet que ens ha de fer reflexionar de la 

seva conveniència o dels temes presentats. També es comenta la participació en els diefernets 

moviments associatius (assemblea groga, calàbria 66, camí amic...) i la devaluació que pot patir 

el consell escolar amb la LOMCE. 

Es demana als assistents de l´assemblea, amb la votació vinculant corresponent, l´adhesió dels 

socis de l´AMPA al manifest de SOM ESCOLA. S´aprova per unanimitat. També hi ha la 

possibilitat de declarar-se Escola insubmisa, però aquest extrem ha de passar per el consell 

escolar. 

S´informa a tots els socis de l´AMPA que, conjuntament amb l´escola per indicació del 

Consorci d´Educació, portarà la gestió del menjador de l´escola. Aquesta cessió serà per 1 any. 

Es fa una lectura del plec de condicions en les que signa l´AMPA. 

En l´apartat de precs i preguntes, es comenta per part d´un dels assistents la qualitat de 

l´activitat extraescolar d´anglès, i la decepció d´un altre soci respecte a l´atenció que ha rebut 

per part de l´escola i de l´AMPA en referència a un tema d´intolerància alimentària dels seus 

fills. Respecte al primer tema, comentar que aquesta qualitat d´aquesta activitat extraescolar 

sempre que s´ ha demanat al Consell escolar, l´escola no ha volgut per un tema 

d´incompatibilitat amb l´assignatura curricular. Respecte al tema del menjador es van fer les 

gestions pertinents amb l´empresa de càtering, però sembla que la família no va trobar-ho 



                                                                                                                                   
 
suficient. Ho lamentem profundament. També es comenta que la festa de benvinguda de P3 serà 

el dia 9 de setembre. Rememorant la intenció que s´havia tingut l´any passat era que les famílies 

que havien estat a P3, participessin de la festa com a acolliment a les famílies nou vingudes. El 

curs passat no es va dur a terme completament. 

Sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 21:30 hores. 

 


