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

Núm. 08/2014-15  

Dia: 13 d’abril 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; 1 soci de l’AMPA 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1) Activitats Extraescolars :  

Es comenta amb Xaranga el Casal d’Estiu. Es realitzarà una reunió informativa el dia 29 

d’abril a les 18h. 

Participaran a la Festa de l’Escola , com altres anys, pintant cares i fent altres activitats. 

 

2) Comissió Econòmica:   

 

Han concedit dues de les subvencions demanades: 

- Fomentem la participació a l’AMPA : 1000€ 

- Gegantona : 500€ 

 

3) Festa de l’Escola: 

Serà el dissabte dia 16 de maig. Es comenta fer les següents activitats dins la festa: 

inflables al pati gran, titelles al gimnàs, pinyates al pati dels petits, taller de cap-

grossos, inflar globus. S’instal·laran carpes al pati, com l’any passat. També es farà la 

Fira a 1€. 

S’intentarà fer un dinar al pati, com l’any anterior per fomentar la relació de les 

famílies. Es gestionarà amb ARAMARK. Els tiquets es vendran el mateix dia de la festa. 

Es farà un sorteig de lots de llibres amb els participants a la festa. 

La propera reunió s’acabarà de concretar si es presenta la GegantonA.  

 

 

 



4) Gegantona 

S’informa que la construcció de la GegantonA de l’escola tira endavant. L’estructura ja 

està feta i s’està creant ja el cap.  

5) Comissió menjador 

No hi ha ningú de la comissió. 

6) Relacions Externes 

 

 Institut Viladomat : hi ha hagut 108 sol·licituds (hi ha 60 places). L’IES Maragall 

no ha omplert. 

 Calabria 66 : es constitueix la Federació d’entitats en la que hi som presents. Hi 

haurà una reunió amb l’ajuntament per tractar sobre la gestió de l’edifici. Hi ha 

més de 40 entitats vinculades. 

 FAPAC : ha sortit la convocatòria dels premis de la FAPAC, es mirarà de 

demanar alguna cosa per la GegantonA.  

 

7) Formació de pares : Xerrades 

Des de la Fundació Vicki Bernadet proposen fer una segona xerrada, es decideix 

posposar-la pel primer trimestre de l’any vinent. 

8) Precs i preguntes 

Els resultats del Qüestionari de l’AMPA es publicaran al blog de l’AMPA. 

 

 

9) Data propera reunió: 11/05/2015 

 

 

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

 

 

 


