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16 GENER 2017 / 19:00 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASSISTENTS 
35 Socis i sòcies de l’Ampa 

TEMES TRACTATS 
Ordre del dia 
1. Reunió amb direcció 

La situació és més relaxada i la relació més fluïda.  

S’explica que s’ha fet una compra de joguines tenint en compte la petició de l’escola.  

Es parla del canvi de gestió de rebuts de l’escola que ha sigut provocat, parcialment, pel 

Consorici d’Educació, ja que s’han trobat amb Ampes que han hagut de ser rescatades. Per tal 

d’evitar-ho, s’ha creat aquest sistema per a totes les escoles. 

La gestió Ampa-Escola afecta també al menjador ja que l’Ampa en gestiona els rebuts. 

Es comenta que les despeses de compra de material per part de l’escola amb els diners de 

l’Ampa s’’hauran de valorar i fer públiques a tots els socis i sòcies, a fi que tothom sàpiga el 

concepte i la quantitat de les despeses de cada partida. 

Ara mateix amb unes es fan unes aportacions per les colònies i viatge de fi de curs de 6è. 

A partir d’ara, l’Ampa haurà de fer la gestió de llibres. S’intentaran negociar els mateixos preus i 

l’Ampa en cobrarà l’import, ja que l’escola no ho pot fer. És per aquest motiu que s’’ha de crear 

un grup de treball per la gestió de llibres. 

2. Traspàs amb la junta anterior 

De moment no hi ha hagut cap reunió. Hi ha hagut, això sí, intercanvi de mails, però encara hi 

ha aspectes pendents d’aclarir. Un membre de la junta anterior assistent a la reunió mostra 

públicament la seva disponibilitat per reunir-se o rebre trucades de l’actual junta. 



 

3 .Subvencions 

El projectes poden ser d’interculturalitat (on es pot treballar les festes) o esports (material i 

equipació de bàsquet, futbol i patinatge). 

Enguany se’n presentaran només les bàsiques, per manca de temps. (Termini: fins el 2 de febrer; 

import màxim 2.000€).  

4. Carnestoltes 

S´ha pensat en P4 per organitzar la festa de Carnestoltes. La idea és que de cada festa se 

n’encarregui un curs diferent i d’aquesta se n’encarregarà P4. 

S’exposen les idees: proposta de preparació de tallers, decoració de l’escola, animació de la rua 

amb una versió de Carnestoltes de la cançó de la GegantonA. Durant la festa posterior a la rua: 

grup de combo, batucada de pares, etc. Un membre de la junta anterior ens passa el contacte 

del forn on encarregaven les coques per berenar. 

5. Vaga 9 de febrer 

S’adjunta enllaç amb el comunicat unitari i el comunicat de CCOO 

http://publica.ccoo.cat/2016/12/9-febrer-vaga-lensenyament-public.html 

Estem assabentats de la vaga. No sabem si l’escola en farà o no, de totes maneres els serveis 

mínims hauran de funcionar. 

a. Resum i accions de la reunió Xarxa Ampes Eixample del passat 14 de novembre de 2016 

La trobada va ser a l’escola Llorers, hi va anar una representant de l’Ampa. Es va parlar de la 

problemàtica dels bolets des del 2008 i es va constatar que la demanda supera l’oferta. L’escola 

Llorers presentarà un contenciós administratiu i es decideix aprovar en assemblea si ens hi 

adherim o no a la petició.  

 

6. Resum comissions obert/donem la paraula a les comissions  

Relacions externes . Explica la trobada que hi va haver a Calàbria66. És una organització encara 

per definir. Ens comuniquen que convé anar-hi, ja que és un punt de trobada amb les altres 

Ampes i un bon lloc per fer xarxa.  

http://publica.ccoo.cat/2016/12/9-febrer-vaga-lensenyament-public.html
http://publica.ccoo.cat/2016/12/9-febrer-vaga-lensenyament-public.html


 

Mobilitat . El tema vorera encara està per definir. La direcció de l’escola ho veu bé, però no és un 

tema prioritari. L’Ajuntament no farà res que a l’Escola no li sembli bé. 

Un membre de l’Ampa comenta l’existència d’una plataforma que es diu fem plaça,  una 

plataforma que tracta de recuperar espai públic com a lloc de convivència. 

http://femplaca.org/manifest 

a. Proposta de projecte musical i proposta de coral per a pares.  

Hi ha alguns pares interessats a fer aquestes activitats. Es contactarà amb ells per si tenen 

alguna idea de com volen fer-ho. 

  b.  Xerrada comissió pedagògica 

El 14 de febrer hi ha prevista una xerrada de pares i mares sobre “Comunicació a casa”. 

L’assistència ha de ser de mínim 10 persones perquè es dugui a terme. Ja estava aparaulada per 

la junta anterior. 

Es proposa la possibilitat de fer un xerrada sobre el tema cooperatiu, que també tenia previst 

tirar endavant la junta anterior.  

Un membre de l’Ampa comenta que l’espai de Calàbria66 pot ser un bon lloc per fer aquest 

tipus de xerrades (amb o sense altres Ampes),  així com actes de l’escola (com ara el concert de 

final de curs). Això s’ha de parlar amb la direcció del centre. 

7. Gegantona 

Per les festes de Sant Antoni s’intentarà treure la GengantonA. Queda poc temps però 

s’intentarà contactar amb el professor de batucada, molt vinculat al barri, a veure si hi som 

temps. Hi ha un grup de pares voluntaris per treure-la. 

 

La valoració a propòsit de la participació en aquestes reunions és, en general, molt positiva. Es constata 

que hi ha molts pares i mares nous interessats en col·laborar i això resulta molt engrescador. 

http://femplaca.org/manifest

