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Dia: 01.07.10 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 14 
 
Ordre del dia: 

A. Valoracions tancament curs 09-10 (festa fi de curs, etc...)  

B. Informacions de les Comissions/Consell Escolar/Junta  

C. Projectes a engegar al setembre 

D. Torn obert de paraula 

E. Aprovació de l’acta 

 
 

A. Valoracions tancament curs 09-10 (festa fi de curs, etc...) 
 
La festa de fi de curs va ser un èxit d’organització i de participació, d’aquí es fa 
extensiva una felicitació pels pares i les mares de 1r que van ser els que van 
organitzar-ho tot. 
 
La festa es va ajustar al pressupost i tot va anar rodat. 
 
També es valora molt l’assistència de mestres a la festa, es farà extensiu al 
proper consell. 
 

B. Informacions de les Comissions/Consell Escolar/Junta  
 

• Comissió TORRENTERA 
 

o La revista ha anat molt bé i finalment s’ha pogut repartir 
una revista per nen/a.  

o Això fa que surti la necessitat de revisar el protocol que es 
fa servir a l’escola a l’hora de repartir comunicacions quan 
hi ha germans. 

 
• Projecte “PATI” 
 

o A l’últim consell es va presentar la proposta de l’AMPA per 
adquirir un parell d’elements. Aquesta proposta la van 
presentar en un claustre i no va agradar. Finalment ells 
mateixos van veure la necessitat de crear la comissió mixta 
que per part de l’AMPA ja fa dos anys que reclamava. 



• Esmorzar a l’hort 
 

o Es va instal·lar l’aixeta nova a l’hort.  
o Es va instal·lar rec automàtic al pati anglès 
o Es va ordenar el magatzem i es van treure algunes lleixes 

per fer més lloc 
 

• Consell escolar 
 

o S’informa de l’últim consell que va ser el dia 29 de juny. 
Que s’han aprovat els acords presos en una reunió de la 
comissió econòmica del consell i de l’AMPA, on destaca la 
rebaixa de la quota de sortides i colònies. 

o Que la matriculació a anat bé tot i que en algun curs hi 
haurà més de 25 nens/es degut a que quan es feien les 
inscripcions no es sabien les repeticions. 

o Que la plantilla queda més o menys igual, excepte les 
jubilacions, que una mestra ha aprovat oposicions i marxa i 
que un altre torna després d’un destí al centre de recursos. 

o S’aprova que si hi ha diners es pugui fer la renovació dels 
llibres de text d’anglès i música. 

o S’aproven les activitats extraescolars tot i que no s’ha 
seguit el protocol adequadament. L’AMPA es va excusar per 
aquesta circumstància i es va aprovar tot i la 
“provisionalitat”. Al setembre s’acabarà de parlar en quines 
activitats finalment s’oferiran. Aquest tema treu a la llum 
alguna actuació de la comissió d’extraescolars que cal 
resoldre i es convoca una reunió juntament amb la 
coordinadora de l’AMPA i la secretaria amb aquesta 
comissió. 

 
• Junta 
 

o Es presenten unes modificacions dels reglament intern de 
l’AMPA i s’aproven provisionalment fins a l’assamblea tal i 
com marca el mateix reglament, per unanimitat. S’adjunta 
el reglament a l’acta 

o Que s’han lliurat tots els llibres que van sobrar de la fira. 
S’han lliurat a una ONG i al cotolengo. 

o Que a partir de setembre, les comunicacions amb les 
famílies i que calgui una resposta es lliuraran el dilluns i es 
recolliran el divendres. 
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C. Projectes a engegar al setembre 

 
Al setembre hi haurà la participació dels gegants a la festa major d’Horta. 
 
Es participa en el torneig de futbol sala per a nens/es de 4t, 5è i 6è. 
 

D.  Torn obert de paraula  
 
No hi ha cap més intervenció. 
 

E. Aprovació de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format 
 
La propera reunió es farà al setembre i es convocarà segons el 
calendari per tal de convocar als nous pares/mares de P3 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 
 

 


