
 

AMPA DIPUTACIÓ  

ACTA REUNIÓ 06/02/2017 
 

06 FEBRER 2017 / 19:00 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASISTENTS 
26 socis i sòcies de l’Ampa  

 

TEMES TRACTATS 

1. Trobada de la Fapac a l’escola Llorers el 28 de gener 
A la trobada hi van assistir 4 persones de l’AMPA. Els tres tallers que es van realitzar durant la jornada 
van ser sobre segregació, planificació i contractació.  
Es va parlar que la FAPAC debatria en assemblea interna si decideixen donar suport o no a l’escola 
Llorers en el seu litigi (consisteix en no fer més bolets a les escoles i garantir plaça gratuïta a les 
escoles concertades que tenen places lliures). 

Els assistents a la trobada expliquen també que un altre gran tema va girar sobre el fet que 
l’administració no és molt àgil en actuar en els casos d’atenció a la diversitat a les escoles públiques.  

 
2. Presentació de subvencions entregades 
S’han presentat 4 projectes relacionats amb interculturalitat, esport i pla estratègic.  
Durant l’exposició dels projectes,  s’anima a les famílies a  participar activament de cara a la 
presentació de propostes noves l’any que ve. 

3. Carnestoltes 
S’ha fet un primer taller del qual es valora molt positivament la participació i la implicació de les 
famílies. Està previst realitzar-ne dos més. S’enviarà recordatori a les famílies perquè s’animin a 
participar-hi. 
Es detalla la programació pel divendres de Carnestoltes. Pel que fa a la rua, hi ha prevista l’actuació del 
grup de batucada dels pares i mares de l’escola, a més d’un altre grup de percussió, i  la sortida de la 
Ciona.  Ja dins l’escola, es preveu que  balli la gegantona,   berenar, venda de begudes per part dels 
alumnes de 6è i actuació d’un grup musical format per pares i mares d’una escola pública.  

S’està intentant aconseguir equip de so i tarima de forma gratuïta ja que el que hi ha a l’escola és molt 
petit. 

 



 

4. Presentació de línies bàsiques de la comissió pedagògica 
De cara aquest curs, es volen engegar xerrades per pares i mares sobre la innovació pedagògica. Es 
volen aprofitar aquestes xerrades perquè l’escola expliqui què s’està fent. S’hauria d’anar de la mà amb 
direcció, consensuar-ne el format  i explicar en profunditat tot els canvis que s’estan produint.  
Un altre dels objectius d’aquest any és oferir cursos de reciclatge al personal de monitoratge de 
l’escola. Hi ha pendent una reunió amb Xaranga per ajudar-los a formar-se a través d’algun taller i 
donant eines concretes.  
 
Pel que fa al curs vinent, l’objectiu és oferir als pares i mares xerrades més monogràfiques. S’enviarà un 
qüestionari amb diverses opcions perquè cadascú marqui les que més li interessen.  La xerrada es farà 
sobre l’opció més votada. 
Un dels grans objectius d’aquesta comissió és tenir clara la línia pedagògica del centre i veure cap a on 
anem i que l’equip de docents vagi cap aquesta línia. 

Un membre de la comissió de coordinació serà l’encarregat de demanar reunió amb la direcció, 
intentant trobar una estona setmanal o quinzenal fixa, per tal de canalitzar totes les demanades  i 
temes que s’hagin de tractar amb l’escola 
 
5. Presentació de la comissió d’acollida per la jornada de portes obertes de l’escola 
L’apartat del projecte educatiu a la pàgina web de l’escola està, ara mateix, en construcció. S’intentarà 
parlar amb el centre per tal d’agilitzar la seva posada en marxa perquè estigui a punt per les portes 
obertes. 
En el guió de la xerrada pel dia de les portes obertes està previst dedicar 5 minuts a la intervenció dels 
pares i es comenta que estaria bé que aquest temps fos específicament per l’Ampa. De totes maneres, 
està prevista una reunió amb direcció  per veure com s’organitza i es participa en les jornades.  
 
Des de direcció es demana un tríptic  de l’Ampa per repartir entre les famílies. Es prepara des de la 
comissió de comunicació.  
 
6. Comissió relacions externes  
Es presenten algunes novetats 
 
A/ Institut Viladomat 
Per raons desconegudes,  no han començat les obres de l’Institut. S’explica que, a data de la reunió, les 
obres encara no estan licitades, tot i que està previst que comenci a funcionar durant el curs 
2018/2019. 
De moment els barracons de l’institut tenen l’aprovació de l’ajuntament per pujar-hi un pis mes. 
B/ Dia de l’escola pública a Germanetes 
Aprofitant el mercat de pagès, que és un dissabte al mes a l’illa de Germanetes, es vol fer una 
festa/calçotada i recollir diners  pel litigi de l’escola Llorers. Es demanen 20 voluntaris i voluntàries de 
totes les escoles de l’eixample par participar activament en la jornada. Queda per concretar el dia. Hi 
ha un pare que es mostra voluntari, altres depenen del dia però mostren la seva disponibilitat.  
L’objectiu és agermanar-nos amb les escoles properes amb les que hi ha poca relació. 
C/ Vorera. 
Hi ha prevista una reunió amb el tècnic de l’ajuntament el proper dijous 9 de febrer.  
S’informarà en les pròximes juntes.  
 
 
 



 

7. Comissió de delegades 
Ultimes gestions en la cessió de dades. Hi ha prevista una reunió amb direcció perquè la Fapac va 
comentar que si el programa de protecció de dades és intern de l’escola no ha de ser un impediment 
per començar a funcionar. Això agilitzaria tot el procés . 
 
8. Resolució de canvis en la gestió econòmica d’una activitat extraescolars de pares i mares 
S’han regularitzat els pagaments amb el monitor de batucada, això fa que el preu de l’activitat canviï. 
Encarregats de la comissió d’extraescolars aniran a parlar amb els participats de l’activitat el proper 
dijous per consensuar les noves tarifes. 

 

 
TORN OBERT DE PARAULA. 
Hi ha una mare que va oferir la seva disponibilitat a la junta anterior pel tema de la biblioteca. Ara 
mateix està ajudant a la bibliotecària en la catalogació de llibres.  
Diu que seria interessant tenir un pla de dinamització de la biblioteca. Comenta que falten llibres 
d’informació i recerca.  
Ara mateix hi ha prevista la donació,  per part d’una editorial, de llibres. S’han de recollir a Rubí. Unes 
famílies surten voluntàries per anar-los a buscar.  
 
Passat Carnestoltes, es farà una crida a pares i mares  voluntàries per folrar llibres.  

 
 

Es dona per finalitzada la reunió a les 21:00 

 

 

 

 

 


