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

 

Núm. 0/2014-15  

Dia: 9 de març de 2015  

Horari: 19.30 h  

Lloc: Sala de reunions de l’escola  

 

Assistents  

Junta Directiva: President, Secretari, i Tresorer. Vicepresidenta i vocal s´excusen. 

8 socis de l´AMPA 

 

Ordre del dia 

1. Activitats extraescolars 

2. Comissió econòmica 

3. Festa de Maig 

4. Gegantona 

5. Comissió menjador 

6. Comissió comunicació i xarxes socials 

7. Consell escolar. Pressupost. 

8. Relacions externes 

9. Portes obertes 

10. Formació de pares 

11. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

En primer lloc, es comenten als corresponents responsables de les activitats 

extraescolars la voluntat de tenir les programacions de les activitats del curs vinent 

durant el mes de maig per començar les inscripcions abans d´acabar aquest curs. També 

se´ls comunicar la intenció d´endegar les activitats extraescolars del curs 2015-2016 

unes setmanes abans i no a l´octubre com fins ara. 

 

 

 



                                                                                                                                            
 
Entrant ja en matèria, es comenta el Festival d´hivern que va transcórrer amb l´única 

incidència de solapament d´algunes activitats tant a l´escola com a fora. Es deixa caure 

la possibilitat de deixar de fer aquest festival de manera més formal i fer una jornada de 

portes obertes dins l´horari de l´activitat. Així, només es faria un festival a final de curs. 

S´han començar a informar a les famílies del Casal de setmana santa. Respecte a 

l´activitat de futbol, torna a haver-hi problemes de conducta, no només dels pares, sinó 

també dels nens que participen. Tres d´aquests s´han donat de baixa després d´una 

baralla després d´un entrenament amb la intervenció d´un pare i de la pròpia directora 

de l´escola. Des de la Junta reiterem en aplicar sense contemplacions les sancions i 

expulsions de les activitats en el cas que aquestes situacions apareguin. 

Respecte a l´activitat de bàsquet, el 30 de maig es repetirà la trobada de mini bàsquet 

que es va duu a terme al Pavelló de la Mar Bella. L´equip benjamí continua la seva 

participació en la competició lluitant per entrar a fases. 

Per la Festa de maig es comença a parlar de les activitats que es faran, amb la possible 

inclusió d´algun taller monogràfic de la gegantona. Es preguntarà si es poden serigrafiar 

gots amb el logo de l´escola o de la gegantona per tal de vendre´ls el dia de la festa. A la 

propera reunió es definirà que fer exactament. Es podrien introduir alguns canvis en la 

dinàmica de la festa, respectant el que ha funcionat fins ara. 

En relació al projecte Gegantona es confirma el pressupost de 1000€ per aquest curs, es 

comenta que es podria fer algun taller a la festa de l´escola, fins i tot, poder fer un 

monogràfic del butlletí un cop el projecte estigui acabat i poser comprovar com s´ha 

arribat a la Gegantona. La comissió gegantona continua treballant paral·lelament a 

aquestes reunions, i s´acorda que els avenços i programa d´acció d´aquest projecte sigui, 

aquesta reunió, el punt de trobada i informació, així com de col·laboració entre tots per 

facilitar el coneixement dels socis que no estant plenament implicats en el projecte així 

com els membres de la Junta. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 
Pel que fa a la comissió de menjador, apuntar que a una trobada amb altres AMPA´s 

organitzada per la FAPAC, se´ns va informar que des d´aquesta comissió es pot 

demanar al Consorci que es faci una auditoria de la qualitat del menjar que s´està 

oferint. Potser seria un bon punt de partida, des de un tercer, ni escola, ni famílies que 

ens pogués informar en quin punt estem, per poder començar a treballar. També per part 

de la comissió de menjador s´està treballant en la elaboració d´una enquesta que 

contemplarà aspectes alimentaris i educatius. En breu, es farà arribar als pares i mares. 

Durant el darrer consell escolar va ser aprovat el pressupost de l´escola, entre d´altres 

temes que es van tractar, entre ells, les portes obertes de l´escola i la nova apertura de 

l´Institut Viladomat. 

En relació a les relacions externes, comentar que va haver una trobada d´AMPA´s 

organitzada per la FAPAC, on es van tractar diferents temes: participació a les 

AMPA´s, menjadors escolars etc. Es repetiran aquestes trobades. També comentar el dia 

de les portes obertes de l´Institut Viladomat que ja havíem comentat al Consell Escolar, 

que serà el proper 7 de març. Pel que fa al Camí Amic, es parla de potenciar-lo, tot i que 

necessitaríem d´algu que s´encarregués més en exclusiva del que s´ha fet fins ara, 

encara que, tenint en compte que és un projecte en el que l´escola no ha cregut mai. 

Potser ara ens trobaríem amb un altre resposta. 

Pel que fa a la formació de pares comentar que la “Xerrada sobre abusos” portada a 

terme per la Fundació Vicky Bernadet va ser tot un èxit amb una assistència de 60 

persones. Es parla de tornar-la a repetir d´aquí dos anys. S´informa que el proper dia 11 

de març es durà a terme un altre xerrada sobre jocs educatius basats en l´atenció. 

Recordar que, la elaboració d´aquests jocs està a càrrec d´uns pares de la nostre escola. 

A l´apartat de precs i preguntes es demana com es fa la selecció dels llibres que 

s´exposen el dia de Sant Jordi. Es demanarà a l´escola. També com adquirir el llibre que 

fan els de 6è. S´aprofita també la oportunitat per fer una valoració de la festa de 

carnestoltes que va anar prou bé i que serà recordada per la presentació en societat a tota 

l´escola de la gegantonA que lluirà després a l´escola. 

 


