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REUNIÓ DEL 3 D’OCTUBRE DE 2005  
 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda als pares nous de P-3 i P-4 i presentació de l’Ampa. Què fem i com 
treballem. 

2. Temes d’actualitat. 

3. Constitució de la comissió de Règim Intern. 

4. Fixació de la data de l’assemblea general. 

5. Torn obert de preguntes. 

 

Comencem la reunió a les 9 en punt i estem molt contents perquè han vingut molts 
pares i mares dels cursos més petits, als quals l’Ampa dóna la benvinguda amb un pica- 
pica i beguda. Aquesta manera més informal de rebre’ls i alhora inaugurar el curs ha 
tingut molt bon resultat. 

1. Donem la benvinguda a tots els pares i les mares nous i els expliquem com és el 
funcionament de l’Ampa. 
Ressaltem principalment: 

1. Tots els serveis i activitats que es fan a l’escola fora de l’horari estrictament 
docent van a càrrec de l’AMPA. 

2. L’AMPA té un funcionament obert i democràtic, articulat en comissions, i és en 
la seves reunions on es debat i decideix sobre qualsevol aspecte que l’afecti 

3. L’AMPA es vincula amb l’escola a través del Consell Escolar. 

Els responsables de les diferents comissions  fan cinc cèntims de la seva feina i tothom 
demana voluntaris per ajudar però sense arribar a pressionar massa.  

Constatem que molts pares es queden parats perquè no sabien que la majoria de temes 
extraescolars ho portem els mateixos pares a través de l’Ampa. 
 
N’hi ha molts que s’apunten a la comissió de festes que fins ara estava desactivada. 

Acordem que la festa de les activitats extraescolars serà el dia 27 de maig del 2006. 

2. Temes d’actualitat 

Amb voluntat d’introduir les famílies noves en la vida de l’escola, s’expliquen alguns 
dels temes principals en què l’AMPA està involucrada d’una manera o altra i que 
afecten de manera general a tota l’escola 

A. Parlem de la problemàtica que tenim amb els nois que entren al pati fora d’hores de 
cole. Un dels pares ens parla que hi ha un servei social a una de les seus del barri, a la 
de la plaça Santes Creus, que tenen educadors de carrer per ajudar al jovent que no sap 
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on anar i que són una mica conflictius. Ho preguntarà i ens farà arribar el que li han dit. 
Ens sembla una opció a considerar, esperarem.  

Mentrestant l’Horta està a punt de començar la nova temporada i segurament utilitzarà 
més la nostra pista, així també tindrem més hores el pati ocupat i, de pas, vigilat. 

B. Expliquem el tema de la temperatura excessiva a tota l’escola i en particular al 
parvulari i que no estem disposat a continuar així. Informem sobre com ha anat l’escola 
des que es va inaugurar i en quin punt estem ara. Actualment l’Equip directiu de 
l’escola ha reprès els contactes amb el Departament. Nosaltres, com a AMPA, estarem 
pendents de les seves actuacions i esgotarem totes les vies administratives i ordinàries 
que tenim per demanar, especialment, els tendalls a l’Administració (que servirien per 
reduir alguns graus la temperatura), però si d’aquí a Setmana Santa de l’any vinent que 
és més o menys quan comença la calor, no hem obtingut una resposta positiva, haurem 
de prendre decisions més  contundents i desagradables.  

3. Comissió de Règim Intern 

Constituïm la Comissió de Règim Intern per redactar les normes i criteris pels quals 
ens hauríem de regir en cas d’algun conflicte relacionat amb la prestació de serveis o 
amb les activitats ofertades per l’AMPA, integrada per la Isabel Valle, l’Elisenda Seguí 
i la Maite          . Tot i que el gruix de la comissió són tres persones, qualsevol pare o 
mare que tingui algun suggeriment els ho pot fer arribar per correu o a la bústia de 
l’AMPA. Es preveu que aquest curs es pugui enllestir 

4. Assemblea general 

La data de la propera Assemblea General serà el 19 de gener del 2006. 
 

5. Torn obert de paraules 
 
Donem les gràcies a tots els pares per la seva presència i els demanen que es pensin de 
participar en alguna comissió. 
 
Sortim contents de la reunió, i fixem la propera pel dia 8 de novembre del 2005. 
 
 
 


