
                                                                                                                                       
 

 

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

 

Núm. 01/2014-15  

Dia: 6 d´octubre de 2014  

Horari: 19.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

Junta Directiva: President, Secretari, i Tresorer, Vicepresidenta (s´excusa) 

22 socis de l´AMPA 

 

Ordre del dia 

1. Presentació de l´AMPA 

2. Formació comissions 

3. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Es descriuen els estatuts i el reglament de règim intern de l´AMPA Diputació, així com 

la composició dels membres de la Junta directiva que s´ha de renovar a la propera 

assemblea del dia 17 de novembre de 2014. En aquests moments està composada per 

Jordi Mateu, com a president; Neus Badia, com a vicepresidenta, Agustí Planas, com a 

Tresorer i Fran Fernández Moriche com a secretari. En tot moment, aquesta Junta pot 

incorporar tants membres com consideri oportú.  

En aquest moments, l´AMPA està formada per 473 socis. Es celebren dues assemblees a 

l´any (novembre i juny) i les reunions de Junta són obertes a tots els socis, normalment 

el primer dilluns de cada mes. S´explica que aquestes reunions mensuals es compte amb 

la presència de les empreses que ofereixen les activitats extraescolars i de la direcció de 

l´escola per tal d´informar sobre el dia a dia i les incidències que pugin sorgir. Així 

mateix, es treballar en relació a les diferents comissions que es van establir amb els seus 

responsables corresponents.  

 



                                                                                                                                       
 

 

 

Les comissions que ara hores d´ara estan funcionant són: comissió econòmica, comissió 

de festes (activitats lúdiques), comissió de relacions externes, comissió de comunicació, 

comissió de formació de pares, comissió de projecte de gegantona, comissió de xarxes 

socials, i comissió de subvencions. Es pot, en tot moment, engegar altres tipus de 

comissions. 

Com a novetat es comenta, a més comentar que el projecte de gegantona serà el projecte 

escolar d´aquest curs. També com a tema recurrent es comenta quina seria la millor 

forma d´implicar a les famílies amb l´AMPA, una solució que es planteja és la 

possibilitat d´elaborar un tríptic informatiu per donar a conèixer l´AMPA i les activitats 

que es duen a terme i les millores que es podrien plantejar per millorar les entrades i 

sortides de l´escola tenint en compte la estructura vertical de la mateixa (sortir al pati a 

recollir,... fet que ja es va comentar a l´escola en la reunió de cicle i l´està valorant). 

Arrel del Consell escolar d´aquesta mateixa tarda es comenta que hi ha la mateixa 

plantilla que el curs passat però que s´han ajustat horaris. 

A més es reitera que l´AMPA es farà càrrec de la gestió del menjador aquest any i un 

cop passat aquest es podria entrar a concurs. Diverses intervencions dels assistents 

mostren disconformitat amb l´actual empresa i s´apunten solucions per tal de millorar-

lo. Recordem que hi ha comissió de menjador dins el consell escolar. 

En l´apartat obert de paraules es tracten diferents temes, festa de benvinguda de P4 que 

es reprendrà en les properes i d´altres com,  el permís de portar joguines els de P5 al pati 

de dalt, escola verda etc. 

Sense més a destacar, s´aixeca la sessió a les 21,45 hores. 

 

 


