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Dia: 02.07.09 
Hora: 21 h 
Curs 08-09 
Assistents: 12 
 
Ordre del dia: 

A. Valoracions tancament curs 2008-2009 (festa fi de curs, ...) 

B. Coses a tenir en compte 

C. Projectes a engegar al setembre 

D. Torn obert de paraules 

E. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió  i de l’acta 

 

 

A. Valoracions tancament curs 2008-2009 (festa fi de curs, ...) 

Festa fi de curs: 

La valoració en general és molt positiva i que la sensació en general és que tot 
va anar molt bé. 

S’haurien de tenir en compte algunes coses cares a l’any vinent per tal de 
millorar: 

• El repartiment de les coses a portar caldria repartir-les més dins 
dels cicles, per exemple el cicle infantil, doncs fer un de dolç, un de 
salat i l’altre de begudes per a nens, etc...  

• S’ha de perfeccionar lo de la recollida selectiva 
• Pensar en possibles solucions amb el tema dels gots. 

Pel que fa als espectacles, la coincidència de treure les coses de menjar amb 
l’inici de l’actuació de Pica-Picarol no va ser massa positiu, ja que la gent 
estava més pendent del menjar i del veure. 

El canó d’espuma va ser un èxit. També cal indicar que no va haver-hi cap 
incident i que es va poder recollir correctament, tot i que cal dir que al haver-hi 
classes a l’endemà fa que la pista llisqui més del compte. 

L’experiència de que s’encarreguin els de primer també es considera positiu.  

 



B. Coses a tenir en compte 
 
El desmuntatge serà divendres dia 31 de juny a partir de les 17h. S’informarà 
al web i mitjançant el correu electrònic per tal de fer-ho més públic. 
 
La piscina es va muntar sense cap problema, tot i que després es va veure que 
hi havia un problema amb la bomba de l’aigua, que s’ha dut a arreglar i ara 
funciona amb una antiga i es veu clarament que el seu funcionament no és del 
tot correcte, però de moment podem anar fent. 
 
Es decideix que l’AMPA treurà els gegants a la festa major d’Horta. La 
convocatòria és pel dia 12 de setembre, tot i que és un dissabte en mig d’un 
pont de tres dies. Es convocarà per web i internet. 
 

C. Projectes a engegar al setembre 

Un cop fet el repàs de l’efectiu disponible degut als ingressos atípics, l’import 
disponible és de 3.791,00 euros. 

Es decideix de començar a demanar pressupostos de diverses coses per 
després valorar entre tots quins ens poden dur a terme, van sorgir idees com 
ara: 

• Rocòdrom 
• Jocs de pati 
• Sorral 
• Ampliació tarima de teatre 
• ... 

Es decideix de intentar donar un impuls fort al setembre a la comissió de 
l’escola de pares. 

També es decideix, cares al curs vinent d’engrescar a més gent de l’habitual 
per que s’encarreguin de temes molt puntuals i molt concrets. 

D. Torn obert de paraules i informacions diverses  

La 4a excursió del casal d’estiu a realitzar al setembre cal mirar els resultats 
obtinguts fins llavors i el nombre d’assistents  per tal d’ajustar-ho i veure la 
seva viabilitat, es posposa la decisió fins el setembre. 

La revista de final de curs, es va fer a la nova copisteria i amb el paper a 90g, 
el resultat ha estat satisfactori tan en el preu com en l’execució. Es comenta 
que cal revisar la maquetació de la revista per tal de millorar la qualitat final. 
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Es decideix que es farà una petició a la Comissió de la revista per demanar un 
espai fix a la Torrentera per algun contingut de l’AMPA. 

L’empresa de menjador volia revisar els preus de menjador pel Casal d’Estiu 
però finalment es va decidir de no fer-ho. 

Els tendals que es van muntar estan anant perfectament, no ha calgut fer cap 
actuació per reparar o reajustar. 

La direcció de l’escola ens informa que el Projecte de formació per a l’aula 
d’anglès ha estat aprovat. 

Una mare presenta una possible activitat extraescolar dirigida per a 
pares/mares que es basa amb el Mètode Grimberg. La persona que s’ofereix a 
dur a terme l’activitat, ofereix la possibilitat de fer una jornada de presentació. 
Es decideix de fer-ho a l’octubre quan les famílies tornen a l’escola. Per a més 
informació sobre aquest mètode es pot consultar la web: 
http://www.metodogrinberg-esp.com/  

Consell Escolar. Les informacions referents a l’últim consell escolars són: 

• Aprovació dels acords presos a la reunió de les comissions 
econòmiques, tan del Consell com de l’AMPA. 

i. Que es farà una revisió del material d’arxiu abans de fer la 
nova comanda. 

ii. D’unes despeses no pressupostades. 
iii. Crear un pressupost específic de l’aula d’acollida 
iv. Que la secretària durà també el control i revisió de les 

despeses d’informàtica, biblioteca i reutilització de llibres 
v. Que les quotes de colònies seran de 125,00 € de P3 a 5è i de 

163,50 € per a 6è. 
vi. Es manté la quota de sortides a 70€ alumne/any. 

• La matriculació del curs en que hi ha: 
i. 3 baixes confirmades 
ii. 2 matricules pendents de 3r o 5è 
iii. P3 - 50 alumnes (1 de NEE) 
iv. P4 - 50 alumnes (1 de NEE) 
v. P5 – 51 alumnes (1 de NEE) 
vi. 1r – 50 alumnes (2 de NEE) 
vii. 2n – 48 alumnes 
viii. 3r – 49 alumnes (1 de NEE) 
ix. 4t – 52 alumnes (2 de NEE) 
x. 5è – 47 alumnes (3 de NEE) 
xi. 6è – 47 alumnes 



• L’estat de la plantilla encara no se sap, ja que hi ha molt de 
moviment, encara no se saben les comissions de servei que es 
podran demanar.  

E. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió i de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format. 
La idea s’accepta i podem valorar el seu funcionament més endavant. 

 
La propera reunió es convocarà cap a l’octubre, després que la junta 
s’hagi reunit. Aquesta reunió, és a la que es convida en especial als 
pares/mares que s’incorporen a l’escola 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

 

 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 


