
Dia: 9 d’octubre de 2008 
Hora: 21.00 

Curs: 2008-2009 
 
 

 
Ordre del dia: 
 

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

2. Aprovació de l’acta de la reunió de 16-6-08 
3. Loteria 2008  
4. Merchandising 08-09 
5. Informacions del Consell Escolar i pròximes eleccions 
6. Proposta data assemblea ordinària i relleu de la Junta 
7. Torn obert de paraules 

 
 
1. Benvinguda a les famílies acabades d’arribar a l’escola i explicació del 
funcionament de l’AMPA 
 
 
Comencem el curs, tal i com hem fet durant els dos últims dos cursos, amb una petita 
festa de benvinguda als pares i mares de P3 per tal que coneguin l’Ampa i el seu 
funcionament. 
 
La presidenta de l’AMPA i el tresorer expliquen als pares i mares nous la filosofia 
general que inspira l’actuació de l’AMPA com a organitzadora de serveis i per a les 
famílies de l’escola i l’aportació de valor que això suposa per a l’escola pública, i les 
diverses comissions que ho fan possible. 
 
Cada comissió informa de les actuacions més habituals i es convida tothom a 
participar-hi d’una manera o altra. Per part de la comissió d’extraescolars ens 
expliquen que les inscripcions han anat molt bé i que la empresa contractada per 
portar les activitats esportives, DIVER’S, està funcionant perfectament. Hi ha diverses 
activitats que no han sortit, perquè tenen pocs nens apuntats, com són el Hip-hop, el 
patinatge de grans i la psicomotricitat. Respecte aquesta última activitat, però, 
considerem que és una activitat interessant i per això intentarem donar una mica de 
propaganda per aconseguir que s’apuntin més nens i nenes i acabi funcionant. 
 
Ens informen del nou conveni que ha signat l’escola amb el club Horta Futbol Sala. 
Expliquem una mica el tema: l’any passat va haver un grup de nens que feien futbol 
sala al pati de l’escola els dissabtes al matí. Era una activitat totalment gratuïta portada 
per dos pares de l’escola. La majoria de nens eren de sisè i aquest any han passat a 
l’Institut, el Josep Pla. Fa uns quatre o cinc anys, un grup de pares va crear un club de 
futbol sala, l’Horta Futbol Sala, perquè al Josep Pla no tenien cap activitat extraescolar 
d’aquest esport ja que ells aposten més per altra classe d’esports (el voleibol i el 
handbol). Ara que aquest grup de nens de 6è ha passat al Pla, s’han apuntat a l’Horta 
Futbol Sala. Els seus responsables ens varen demanar si podien fer servir la nostra 
pista però la teníem ocupada per l’Horta de Bàsquet i no podia ser. Però just aquest 
any l’Horta de bàsquet ha deixat d’entrenar a la nostra pista i així doncs podia venir a 
entrenar l’Horta Futbol Sala. Varen tenir una reunió la directora del nostre centre, el 
vice-president del club i un membre de  la nostra AMPA i han signat un acord per tal 
d’utilitzar la nostra pista els dilluns i els dimecres de 19:00 a 21:00 i els dissabtes al 
matí sempre i quan no hi hagi cap activitat programada per part de l’AMPA.  



 
 
Es recorda que les reunions de l’AMPA són obertes per a qualsevol membre i es 
demana que es consideri l’únic lloc legítim per exposar peticions, queixes o 
suggeriments i, naturalment, per prendre decisions. 
 

2. Aprovació de l’acta de la reunió de 16-6-08 
 
Reprenent la feina habitual de l’AMPA, s’aprova l’acta de l’última reunió del curs 
passat, de 16 de juny. 
 
 

3. Loteria 2008  
 
 
Ratifiquem la decisió de tirar endavant la loteria de l’escola, igual que l’any passat, ja 
que va anar molt bé. La comissió estudiarà la manera d’articular la repartició de les 
participacions i la recollida dels diners per millorar els inconvenients que vam trobar-
nos el curs passat. Es mantindrà el preu de la participació i que cada nen vengui 10 
paperetes. 
 
 

4. Merchandising 08-09 
 
 
La Comissió de Merchandising ens proposa dos o tres productes per comercialitzar 
aquest curs ja que consideren que de samarretes ja en té tothom i no les podríem 
vendre, tot i que se’n podrien fer unes quantes per als nens i nenes nous. Volem 
comercialitzar uns productes nous: unes carmanyoles per portar els entrepans de 
l’esmorzar, productes varis amb el logo de l’AMPA com ara gots reciclables, etc.  
 

5. Informacions del Consell Escolar i pròximes eleccions eleccions  
 
 
Ens informen de la passada reunió del Consell Escolar: es varen aprovar les sortides i 
les colònies d’aquest curs, es va informar de les baixes i altes del diversos professors, 
de com ha quedat el calendari escolar, etc. 
 
Es pot remarcar que aquest curs s’han concedit 15 ajuts més de menjador que que el 
curs anterior. 
 
S’ha aclarit un tema important, que és el temps i l’espai de dedicació de les 
vetlladores. Ha quedat clar que l’escola les pot “utilitzar” durant la franja del dia que les 
necessiti, tant és que sigui l’hora del dinar. El que és inamovible és el nombre d’hores 
de dedicació atorgades, i aquest curs se n’han reduït vuit. 
 
Es recorda que aquest any hi haurà renovació del 50% dels membres del Consell. Les 
eleccions seran a principis de desembre, i els pares hem de renovar dos membres (la 
Carme Ayuso i la Marta Cordomí). Es recorda que qualsevol té dret a presentar-s’hi. 
 
 
      6. Proposta data assemblea ordinària i relleu de la Junta 
 
La propera assemblea general ordinària es farà el proper dia 11 de desembre a les 
21:00. Aquest any tindrem una renovació de la Junta directiva ja que canviaran la 



presidenta, la vicepresidenta i el secretari. S’informa que s’està treballant la constitució 
d’un equip que presenti la seva candidatura per als càrrecs que quedaran vacants,  
però es recorda que tothom pot oferir-se per assumir algun dels càrrecs que es 
posaran a votació de l’assemblea. 
 

 
7.Torn obert de paraules 

 
- Pel que fa a la presentació de les activitats extraescolars, sembla que va haver 

problemes amb l’anglès, tot i que ja s’ha parlat amb l’empresa. De fet, quasi 
cap monitor va explicar el seu programa. Potser cal revisar la presentació en 
general. 

 
- S’explica que tot i que es preveia deixar la instal·lació dels tendals del casal 

d’estiu, s’han de retirar perquè són massa febles per resistir l’hivern i 
s’acabaran fent malbé. S’ha de pensar en algun sistema definitiu, bé 
demanant-ho al Departament bé buscant una altra via, però la situació és molt 
incòmoda perquè cap solució de les que hem provat fins ara ha resultat prou 
bona. 

 
- S’informa que els gegant de l’escola podrien participar en el Correllengua que 

es farà el 25 d’octubre. 
 
 
La propera junta de l’Ampa serà el proper dilluns 10 de novembre 
 
 
 
        Vist-i-plau 
 
El secretari       La presidenta 
 
 
 
 
Josep M. Ferrer      Carme Ayuso 


