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

Núm. 06/2014-15  

Dia: 9 de Febrer 2015 

Horari:19.30 h  

Lloc:Sala de reunions de l’escola 

Assistents: Junta Directiva: President , Vicepresidenta, Tresorer, Secretari i Vocal Comunicació; 
representants de Xaranga, Esport Viu; Direcció de l’Escola; 7 socis de l’AMPA 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1) Activitats Extraescolars :  

El Festival d’Hivern serà els propers dies 27 i 28 de febrer.  Es valora positivament el 
campionat de patinatge realitzat a l’escola el passat 1 de febrer; el proper serà el 15 de 
març al Ramon Llull.  

Xaranga comenta que hi ha hagut queixes per part d’alguns pares en referència al 
servei de Guarderia de la tarda (pares que arriben amb cert retard a recollir els nens i 
se’ls hi passa el rebut).  

Es sol·licita també un document d’autorització de recollida dels infants per part de 
persones que no són els pares ni mares, aquest es farà d’acord amb l’escola que també 
n’està elaborant un.  

Es proposarà el Casal de Setmana Santa, tot i que els darrers anys no hi ha hagut prou 
inscripcions. 

Es comenta que de cara l’any vinent, Tedi i Esport Viu, potser hauran de compartir 
espais de bàsquet i futbol. 

2) Escola: 

Les Portes Obertes seran el proper dia 5 de març. Hi assistirà un representant de 
l’AMPA. Es parla sobretot del nou Institut Viladomat i de l’IES Maragall. L’Escola 
demana a l’IES Maragall fer intercanvi d’activitats en diferents àmbits com ara ciència 
i/o anglès.  

Es comenta la disposició de l’Escola a reunir-se amb la comissió de menjador del 
Consell Escolar.  

El dia 16 de març hi ha una xerrada d’un Mosso d’Esquadra amb els de sisè de 
primària; es vol concretar una xerrada amb els pares (es suggereixen temes com les 
xarxes socials, etc.. ); es proposa fer-la cap a final de curs. 

 



                                                                                                                                                
                         

3) Comissió Econòmica:  el monitoratge està exclòs de l’IVA, això afectarà a la 
quota de menjador i de guarderia. 
 

4) Festa Febrer : Carnestoltes 
 
Avui ha vingut el Rei Carnestoltes i es valora molt positivament.  
La rua de Carnestoltes del divendres 13 tindrà el mateix recorregut que l’any 
anterior. Enguany la festa dins del pati estarà dinamitzada per les famílies de 
p3. Diverses famílies de p3 aniran amb cap-grossos, es farà una petita 
representació per tal de donar a conèixer el disseny guanyador de la 
GegantonA. Aquest serà imprès en format gran i així es presentarà a tots els 
assistents de la festa. Després es repartirà coca i xocolata i finalment, es 
netejarà el pati en acabar la festa.  
  

5) Gegantona 

El disseny guanyador es farà públic el dia 13 de febrer a la festa que es celebrarà al pati 
després de la Rua. S’hauria d’establir un calendari per saber quins són els passos a 
seguir. Inicialment l’execució de la GegantonA es preveia fer-la l’any vinent, es 
comenta d’avançar-ho per tal de seguir amb el projecte. En no haver-hi cap membre 
de la Comissió GegantonA a la reunió es decideix comentar-ho amb ells.  

D’altra banda, el CEIP Ferran Sunyer també canvia el seu gegant, es proposa fer-ho 
conjuntament. 

6) Comissió menjador 

Variació de la quota de menjador per l’exempció de l’IVA dels monitors/es.  

7) Comissió Comunicació. Xarxes socials 

Es demanaran pressupostos per imprimir el tríptic informatiu de l’AMPA que 
s’entregarà a les famílies que assisteixin a la Jornada de Portes Obertes.  

 

8) Relacions Externes 
 

• Institut Viladomat : el proper dia 10 de febrer hi haurà una reunió amb la 
direcció de l’IES Viladomat i les Ampes al CEIP Auró. El passat mes de gener hi 
ha haver un taller a la casa Golferichs per parlar de l’Institut Viladomat, hi van 
anar un centenar de persones.  
Des del Consorci es vol potenciar els IES públics de l’esquerra de l’eixample.  
Hi haurà canvi de direcció a l’IES Maragall (batxillerat artístic molt bo) i es 
preveu la jubilació d’una vintena de professors. El proper curs 2015-2016 tindrà 
3 línies.  
L’IES Viladomat ja té directora i cap d’estudis assignats. Treballaran per 
projectes, similar a un IES de Poble Nou. Es començarà amb barracons (2 blocs 



                                                                                                                                                
                         

de 2 pisos amb un espai central) i el 2018 hi haurà ja el nou edifici. Es faran 
reunions de portes obertes, segurament al Centre Cívic d’Urgell, però encara no 
es sap segur. Es sol·liciten dos dies de portes obertes. Es demana a les famílies 
que en omplir el formulari d’inscripció s’omplin els espais dels tres IES de 
l’eixample (Lluch, Maragall i Viladomat). 
 
El curs vinent 2015-2016 els IES de l’eixample tindran les línies següents: 
- IES Ernest Lluch : 4 línies 
- IES Maragall  : 3  línies 
- IES Viladomat : 2 línies 

 

• Calabria 66 : aquest dijous dia 12 hi ha reunió de les comissions d’educació; 
s’ha d’omplir el formulari amb les propostes de projectes. Al maig 2015 es 
finalitzarà la construcció. 

• Xampeix : hi ha eleccions al Consell Escolar Municipal (CEMD). S’ofereixen 
voluntaris per anar a votar Jordi Mateu, com a representant de l’AMPA i Fran 
Fernández com a membre del Consell Escolar.  

• FAPAC : a finals de gener hi va haver una assemblea. Exposen la preocupació 
per l’impost de societats que s’ha aprovat per llei. 

• Recreant cruïlles : s’informa que hi ha diferents propostes pel parc del solar de 
Germanetes. Es duen els documents per si els socis volen consultar-los. 
 

9) Formació de pares : Xerrades 

Es presenta el calendari de xerrades per a les famílies de l’Escola : 

- Dia 25 de febrer de 2015 – Fundació Vicki Bernadet “ La prevenció de les 
relacions abusives”. 

- Dia 11 de març de 2015 – Aplicacions per a mòbils creades per uns pares de 
l’Escola. 

- Xerrada amb un Mosso d’Esquadra, es posposa fins a finals de curs.  

Totes les xerrades seran a les 18.30 i hi haurà servei de guarderia. 

10) Precs i preguntes 

Es llegeix un resum de les respostes al Qüestionari de l’AMPA. S’ha retornat 73 
qüestionaris. Pel que fa a les activitats extraescolars, es comenta que algunes són de 
baixa qualitat i que hi ha poca oferta d’aquestes activitats. En referència al menjador, 
en la majoria dels casos no es respon. Altres comenten que els petits surten amb gana, 
i que hi ha massa carn a la dieta (des de l’AMPA es comenta que fa un temps es donava 
peix dos cops a la setmana i ara s’ha reduït a un). Pel que fa a la Comunicació, s’indica 
que es podria ampliar a més xarxes socials.  



                                                                                                                                                
                         
La Junta comenta que estudiarà els resultats de l’enquesta per mirar d’aplicar-ne en el 
proper curs.  

 

11) Data propera reunió: 9/03/2015 

 

 

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

 


