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Dia: 08.10.09 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 26 
 
Ordre del dia: 

A. Benvinguda a les famílies acabades d’arribar a l’escola i 
explicació del funcionament de l’AMPA 

B. Informacions del Consell Escolar del dia 28 de setembre de 2009 

C. Seguiment dels últims acords i comissions 

D. Loteria de Nadal 

E. Calendari d’activitats CURS 2009-2010 

F. Torn obert de paraula 

G. Aprovació de l’acta 

 

A. Benvinguda a les famílies acabades d’arribar a l’escola i 
explicació del funcionament de l’AMPA. 

Amb l’objectiu de presentar la Junta de l’AMPA, així com el funcionament bàsic 
de l’AMPA per a aquesta reunió s’ha fet una convocatòria especial als pares i 
mares de P3 com a famílies acabades d’arribar a l’escola.  

Es presenta la Junta i tot seguit es fa una presentació de tots els assistents a 
la reunió. La meitat dels assistents són famílies de P3. 

Tot seguit es fa una explicació del funcionament bàsic i es presenten les 
diferents comissions de treball existents i ja es fa extensiu la necessitat de que 
la gent s’apunti a alguna d’aquestes, ja que es fa evident de que la mateixa 
gent està a moltes de les comissions. 

 

B. Informacions del Consell Escolar del dia 28 de setembre de 2009 

 
El passat dia 28 de setembre va tindre lloc el primer Consell Escolar del nou 
curs i es presenten les informacions més rellevants: 
 

• S’informa de que la plantilla per aquest curs és de 31 docents, en 
lloc dels 32 de l’any passat. 



• Que tal i com s’ha fet en totes les escoles, s’han reduït les hores 
lectives i no lectives per canviar-se la manera de cobrir els/les 
mestres que fan el 2/3 de jornada, que abans el Departament 
d’Educació ho cobria amb ½ jornada i ara només ho fa amb el 1/3 
restant.  

• Que es va informar que aquest any acaba el mandat de l’actual 
equip directiu, i que al febrer de 2010 s’haurà de presentar un 
projecte nou al Consell Escolar per tal que l’1 de juliol sigui efectiu 
aquesta renovació. Com l’actual directora ja ha comunicat que el 
curs vinent es jubila, es clar doncs que hi haurà un canvi de 
direcció. 

• S’informa de l’actual estat de la matrícula, tot i que es destaca que 
entre el juny i el setembre hi hagut 18 baixes i que evidentment 
s’han anat cobrint amb les demandes. Les matrícules per curs són: 

 P3 49 
 P4 49 
 P5 51 (un repetidor) 
 1r 50 
 2n 47 
 3r 50 
 4t 49 
 5è 46 
 6è 46 

 
Això dona un total de 437 alumnes 

 
• També s’informa del protocol de l’administració de medicaments 

que ja ha estat molt difós, tant per paper com per web i que s’ha 
fet efectiu aquest curs. 

 

C. Seguiment dels últims acords i comissions 
 

• Revista La Torrentera. 
 S’informa que a partir d’ara, l’AMPA disposarà d’un espai fix  

dins la revista, que en principi serà d’una pàgina i que si en 
algun cas es necessités més, sense cap problema. 

 Que es vol canviar la capçalera de la revista i que amb el 
mateix pressupost que te assignat la revista s’intentarà fer 
una impressió a tot color, ambdues propostes són 
aprovades. 

 A la reunió surt la possibilitat de buscar patrocinadors i 
buscar algun que altre precedent...  
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• Comissió de l’escola de pares/mares 
 

 Aquesta comissió cal reactivar-la i a la reunió hi ha dues 
mares (la Sílvia i l’Esther) que s’ofereixen per activar-la. 
S’entrega una informació que ha arribat de la FAPAC amb 
l’inventari de sessions informatives que ofereix per aquest 
curs. Se’n farà un seguiment a les properes reunions. 

 
• Ingressos atípics 
 

 Tot i que ja s’han mirat preus i opcions, s’acorda que a la 
propera reunió de l’AMPA, es presentaran les opcions, amb 
pressupost, de projectes que es poden dur a terme amb els 
diners que disposem d’ingressos atípics com ara la loteria 
de Nadal, fires, etc... 

 En aquest aspecte es creu necessari trobar-se amb direcció 
per veure quins elements estam homologats i que la seva 
instal·lació no sigui cap problema amb 
l’Ajuntament/Generalitat 

 
• Loteria 2009 
 

 S’informa que ja s’ha demanat el número a l’administració. 
 S’informa que hi hagut converses per no només fer 

dipositari a La Caixa dels números (és a dir que et fa la 
custodia del número) sinó per si en un cas que el número 
sigui premiat, fos La Caixa qui fes el pagament de les 
butlletes premiades. 
En aquests sentit, La Caixa ja ha donat un preu de 
comissió, que sembla excessiu, la comissió de la loteria 
seguirà les converses amb La Caixa o poder un altre entitat. 

 A la propera reunió de pares/mares enllaç es presentarà 
com es farà el repartiment/cobrament, etc... 

 També s’informa que l’únic impagat de la loteria 2008, ja ha 
fet efectiu el deute. 

 
• Comissió d’extraescolars 
 

 La comissió ens presenta les estadístiques de l’ús de les 
activitats que s’annexa a l’acta.  

 Cal destacar  que ha incrementat amb un 10% aproximat el 
nombre de nens/es que realitzen alguna activitat 
extraescolar a l’escola. Ara mateix hi ha 206 inscripcions. 
(l’any passat va haver-hi una mitja de 185 inscripcions) 

 



D. Calendari d’activitats CURS 2009-2010 

• S’acorda fixar la data de l’assemblea ordinària pel dia 10 de 
desembre de 2009. 

• Que la possible data per la festa d’extraescolar serà el 29 de maig 
• Que a la propera reunió de pares/mares enllaç es decidirà les dates 

de les dues fires i que se’ns comunicarà. 

 

E. Torn obert de paraula  

• Amb relació a buscar nous ingressos atípics, un pare presenta un 
primer pressupost per l’adquisició de BOC'N ROLL (és un producte per 
embolicar entrepans, sandvitxos, peces de fruita, galetes, etc...), els 
números són interessants però l’únic entrebanc que es veu, és la quantitat 
mínima a demanar per poder personalitzar-ho, ja que demanen un mínim de 
1.000 unitats. S’estudiarà amb més calma. 

 

• Pregunten sobre si s’ha aconseguit conservar els recursos que fins 
ara dotava el Dpt. d’Educació a la biblioteca de l’escola després de 
la recollida de signatures i se li respon que no s’ha pogut mantenir 
aquests recursos. 

 

• Un pare exposa que en una reunió de classe, la mestre va parlar 
de reactivar una comissió per tenir cura de l’Hort. Això seria una 
continuació de les trobades batejades “Esmorzar a l’Hort” que ja 
s’han fet els dos darrers anys. Sembla ser que la propera actuació 
seria pel rec de l’escola. En aquesta mateixa línea, es comenta que 
segons la mateixa font a l’escola es vol donar un impuls al tema de 
l’agenda 21. Com a AMPA estem disposats a col·laborar en tot allò 
que se’ns demani tal i com s’ha fet fins ara. 
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• S’exposen dos temes que la direcció ens ha passat per comentar: 

El primer fa referència a una carta de dos pares de P5 dirigit al 
Consell Escolar per demanar l’ús del pati els diumenges que no 
estigui ocupat. 

 Es comenta que aquest tema cal que es decideixi al Consell 
Escolar degut que és l’únic que pot prendre aquesta decisió, 
però que amb el precedent de l’ús del pati per a 
celebracions d’aniversaris de classe i que es valora 
positivament i alhora beneficiós per a les famílies que 
aquesta petició sigui aprovada, s’acorda que per part de 
l’AMPA es procedeixi a començar a redactar un protocol per 
poder-lo defensar al pròxim Consell Escolar i tenir més 
opcions d’èxit. 

 Aquest tema comporta una conversa de que caldria 
difondre lo millor possible (tant a la web i també com a 
possible tema a publicar a la propera revista de la 
Torrentera) de com s’han de dirigir aquesta mena 
d’iniciatives de pares/mares i que l’AMPA considera 
positives i així poder-les defensar d’una manera més 
eficient i ordenada al Consell Escolar que és on s’aproven. 

El segon fa referència a una carta rebuda a l’escola sobre la 
petició d’us del pati i del menjador per part de l’esplai Xangó del 
C/ Font d’en Fargas, degut a que estan d’obres a la seva seu i 
que al CEIP Font d’en Fargas on estaven provisionals fins ara, 
també comencen obres. 

 Es comenta que aquest tema cal que es decideixi al Consell 
Escolar, ja que entenem que l’AMPA no hi té res a veure, 
l’únic que dubtem si l’espai de menjador pot ser un espai 
que per raons de sanitat sigui susceptible de que l’AMPA, 
com és qui porta el servei de menjador, pugui dir alguna 
cosa. S’acorda que la comissió de serveis ho preguntarà. 

 



F. Aprovació de l’acta 
 
Degut a que la reunió s’ha allargat molt no s’aprova l’acta, per la qual cosa es 
farà a la propera reunió tot i que es publicarà al web com a provisional. 

 
La propera reunió serà el dijous dia 12 de novembre a les 21h. 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 


