
 

AMPA DIPUTACIÓ  

REUNIÓ MENSUAL 6 /03/2017 
 

 6 MARÇ 2017 / 19:00 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASISTENTS 
 

26 socis i sòcies de l’Ampa  

TEMES TRACTATS 
1. Tancament del traspàs amb Junta anterior 

Es dona per finalitzat el traspàs amb la junta anterior i, tal  com recomana la FAPAC, hem fet una 

recopilació de tota la comunicació que es va dur a terme per fer el traspàs amb la junta sortint. Aquesta 

documentació està disponible per a tothom. 

2. Informacions d'interès del Consell escolar 

Resum del Consell Escolar de 22/02/2017 

2.1. Es presenta el Projecte Educatiu de Centre (PEC) actualitzat i introduint modificacions: 

* En l´apartat de Principis Metodològics (pàg.12) on inclou l’aprenentatge cooperatiu i les dinàmiques 

de grup. 

* Mesures organitzatives dins l´aula (pàg.13) “ L´alumnat s’organitza per equips base dins de l’aula. 

* Pàg.14. Recursos humans: “ L’escola compta amb una bibliotecària i un equip de monitors amb el 

suport de l´AMPA” 

* Pàg 15. A la competència comunicativa: inclou la dinamització de lectura a la biblioteca amb suport 

d´una bibliotecària. Actualment P3,P4 i P5 1er i 2n. i de 3er a 6è ha iniciat el préstec de llibres a l´hora 

del pati. 

2.2. Presentació i aprovació de pressupostos. 

Es parla del canvi de programa de gestió econòmica i el nou repartiment de les diferents partides. 



 

-De l´AMPA es parla que l’aportació per a colònies es repartirà en autocar, monitors i casa de 

colònies. 

2.3. Proposta d´AMPA delegats d’aula: 

Es comenta de nou la proposta de delegats d’aula i es comenta el correu de la FAPAC que diu: “ Si es 

tracta d’un delegat de classe i no d’AMPA l’escola li pot cedir les dades de les famílies dels alumnes de la 

seva classe i estaran protegides per la normativa existent, ja que són dades que l’escola recull a principi 

de curs i està clarament determinat que són delegats dins la franja curricular malgrat que puguin fer ús 

de les dades en hores no lectives. Prima com a criteri la finalitat d’ús de les dades. S’haurien de cedir 

directament al delegat de classe i no a l’AMPA” 

L´Equip directiu comenta que s’han assessorat amb Serveis Jurídics del Consorci i què els hi han dit que 

no poden cedir les dades a l’AMPA. 

Es reitera que parlem del mateix que a l’AMPA no , sinó al delegat 

3. Comissió Acollida: portes obertes escola dia 7/03 

Des de la comissió d’acollida es comenta que el dimarts 7 de març tindrà lloc la jornada de portes                   

obertes. S’ha redactat un guió sobre els punts que es volen tractar: missatge tranquilitzador a les                

famílies, defensa de l’escola pública, de qualitat, l’única que garanteix l’accés a l’educació en igualtat de                

condicions, i el model d’Ampa participatiu. 

A la jornada de portes obertes assistiran com a representants de l’Ampa dos pares, l’Anna Pinter i el Pau                   

Acordagoicoechea, de les comissions de delegades i d’acollida, respectivament. 

Una mare, Betlem Sangrà, demana poder veure el guió i se li envia. 

 4. Comissió de Festes 

4.1.Valoració de la Festa de Carnestoltes:  

Degut a la pluja va haver-hi molta incertesa. Fins molt tard, l’escola no va poder comunicar que tirava 

endavant amb la rua. Per l’aigua, l’equip de so no es va poder instal·lar i el concert es va suspendre. Es 

fa una valoració molt positiva de la implicació de les famílies als tallers, la qual cosa cohesiona molt el 

grup i la implicació a la festa. 

Diferents comissions s’han encarregat de les gestions i la comunicació entre els interlocutors de 

cadascuna d’elles ha estat bona. 



 

El pressupost destinat a la festa ha estat de: 290€ per la decoració, 530€ pel grup de batucada Toca el 

2 i monitors de Xaranga i 590€ per berenar. L’equip de so i l’escenari els va cedir l’Ajuntament 

gratuïtament. 

Es fa l’observació que per a properes festes s’ha de tenir un plan B en cas de pluja. 

4.2.Properes festes:  

St. Jordi: Es fa la proposta de preparar un taller de conta contes.  

Festa de l’escola: Es proposarà l’actuació del grup de pares que no va poder actuar a la festa de 

carnestoltes a causa de la pluja. 

 5. Comissió Delegades: inici del procés d'elecció de delegades de Cicle Infantil 

Des de la Comissió de Delegades s'han explicat les novetats en relació a la creació de la figura dels 

delegats de classe. En l'última reunió amb la direcció, el passat 1 de març, l'escola va donar finalment el 

vist-i-plau per crear els delegats/des de classe als cursos de P3, P4 i P5. En els propers dies es difondrà 

la informació a través del Dinantia i es demanarà que surtin pares i mares voluntaris per ser delegats. 

Sobre la possibilitat d'estendre els delegats a tots els cursos de l'escola, la Comissió de Delegades 

explica que treballaran per aconseguir aquest compromís de la direcció abans de final de curs, de 

manera que a partir del setembre totes les classes puguin tenir delegats.  

 6. Comissió Relacions Externes i mobilitat 

6.1. Projecte vorera 

Finalment el 9 de febrer es va produir la reunió que esperàvem des del novembre amb l'Ajuntament, i 

amb presència d’Ampa i Direcció de les Escoles Auró i Diputació. 

Es va concretar la forma de l'ampliació de la vorera, en tot el frontal de l'amplada de la façana de 

l'Escola. Es farà amb una tarima de fusta amb jardineres incorporades. A més, tota la resta 

d'aparcaments de cotxes fins al carrer Borrell es convertiran en aparcaments de motos i bicicletes, per 

tal de poder alliberar la vorera de vehicles aparcats. Es mostren dibuixos de la intervenció. 

El quiosc es desplaçarà del lloc actual, però no sabem la ubicació definitiva. 

La data aproximada d'acabament, abans de l'inici del curs vinent. 

 



 

6.2. Tema noves places de P3 a l'Eixample 

Recordatori de la notícia sobre la creació d'una nova Escola a l'esquerra de l'Eixample (a més de 

l'Entença) que s'ubicarà provisionalment al solar Entença/Rosselló, tocant a la Model. 

 7. Comissió Extraescolars 

7.1. Aprovació de la creació de la secció esportiva per part de l’AMPA, del seu representant, i del 

seu reglament 

S’està continuant la gestió iniciada el curs passat  per tal que l’Ampa pugui constituir-se com a Secció 

esportiva escolar. Amb aquest reconeixement que dona el  Consell Català de l’Esport es podran 

homologar les activitats extraescolars esportives per part de l’Ajuntament de Barcelona  i, així,  les 

famílies que ho necessitin podran demanar beques per la pràctica de l’esport a l’escola. 

Per tirar-ho endavant cal aprovar un reglament, que bàsicament  determina la constitució de la secció 

esportiva i on ja s’estableixen els esports que s’oferiran. S’ha optat per tenir en consideració els esports 

que s’estan ofertant enguany com a extraescolars: natació, escacs, futbol, bàsquet, patinatge, Karate i 

ball modern. 

Si més endavant es volgués afegir algun esport no hi hauria problema, només caldria fer una 

comunicació al Consell català de l’esport. 

També cal aprovar qui serà el/la representant de l’AMPA en aquesta secció esportiva. S’aprova el 

reglament proposat  i que la representant de l’Ampa sigui l’Anna Casanovas Cuscó,  de la Comissió 

d’extraescolars. 

7.2. Descompte tercera extraescolar  

A l'assemblea extraordinària de Juny de 2016 es va aprovar un descompte per més de tres 

extraescolars: "Activitats extraescolars: s’aprova per part de l’assemblea un descompte si hi ha més de 3 

extraescolars per nen/a." (segons l'acta)  

Però tenint en compte: 

- No es concretava ni a partir de quant s'aplicaria el descompte ni el descompte en concret. 

- En el paper de les extraescolars de 2016-17, les mares i pares no estaven informades del 

descompte i no el van poder tenir en compte per planificar-se. 

- A partir de Desembre de 2016 es comença aplicar un descompte a unes 40 famílies. 



 

- Havent parlat amb l'escola, que és qui gestiona els fitxers de cobraments per ajudar l'AMPA, i 

per tant té la informació per aplicar el descompte, se’ns informa que les extraescolars i despeses que es 

facturen, estan agrupades per famílies i no per nen/nena. Que ara el descompte s'ha aplicat per família 

i no per nen/nena. (Tot i que seria dificultós però possible aplicar-lo a nivell nen/nena.) 

- El cost actual del descompte, aproximat de 500€/mensual. 

Es decideix: 

- Suspendre l'aplicació del descompte que s’està aplicant a partir del proper rebut (abril 16) 

- Valorar amb l'escola si es poden identificar les 40 famílies afectades per comunicar el canvi" 

8. Temes que s’han realitzat aquest mes: 

S'han entregat en temps les justificacions de les 2 subvencions que van ser atorgades l'any passat a 

l'AMPA per part de l’Ajuntament de Barcelona (projecte general AMPA i projecte Gegantona). S'ha fet la 

justificació tècnica i l'econòmica. 

Biblioteca (des de comissió pedagògica): S'han recollit al magatzem de Rubí els llibres de la donació de 

l'Ed. Joventut, i s'han lliurat a la biblioteca. Algunes persones comenten que es podria organitzar una 

crida a les famílies per fer donacions de llibres, però que aquesta hauria de respondre a uns criteris 

molt concrets per garantir la idoneïtat de les donacions. Es parlarà amb la bibliotecària per coordinar 

aquesta possibilitat.  

Xerrada a les famílies sobre "La comunicació a casa": es va celebrar la xerrada que va ser ben valorada 

per les famílies presents que hi van assistir. La participació va rondar les 30 persones, el que es 

considera una bona participació.   

9. Properes col·laboracions obertes a tothom: taller per folrar llibres de la Biblioteca 

S'està coordinant un possible taller per a folrar llibres de la biblioteca. S'informarà si es fa una crida a 

les famílies per fer aquesta tasca que està restant hores de "bibliotecària" a la bibliotecària. 

10. Precs i preguntes 

Una mare planteja canviar el contenidor on ara van a parar els objectes perduts, ja que és massa gran i 

els nens i nenes no hi tenen accés. Una de les propostes és demanar a l’escola contenidors que ha 

enviat el consorci pel tema del reciclatge, ja que n’hi ha molts.  Es buscarà una solució. 

Es dona per finalitzada la reunió a les 20.30.  



 

 

 

 

 

 

 


