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REUNIÓ D’AMPA 

Dia: 12.03.09 
Hora: 21 h 
Curs 08-09 
Assistents: 10 
 
Ordre del dia: 

A. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau 

B. Seguiment acords última reunió 

C. Informació activitat extraescolar de futbol 

D. Informació festa fi de curs de l’escola 

E. Fira del llibre 

F. Informacions diverses  

G. Torn obert de paraules 

H. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió 

 

A. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau. 

S’aprova sense cap esmena, prenen com a referència el punt B. 

 

B. Seguiment acords última reunió  

 
Es fa una revisió dels acords de la última reunió.  
 
Es desconeix si s’ha pogut cobrar l’únic impagat de la loteria de Nadal, es 
recordarà als membres de la comissió dels acords que es van aprovar per tal 
que s’apliquin cara a l’any vinent. 
 
Encara no s’ha preguntat a una família de l’escola la possibilitat de rebre 
gratuïtament llums pel teatre, es preguntarà. 
 
Dels referents a activitats extraescolars se’n parla al punt C. 
 



Les cartes dirigides a l’ajuntament per reclamar que s’acabin les reformes de la 
vorera de Llobregós per evitar així la circulació de cotxes està a punt de ser 
enviada. 

 

C. Informació activitat extraescolar de futbol 
 
S’aprofita per comentar alguns dels acords presos a la última AMPA i que eren 
d’extraescolars. 
 
L’empresa Diver’s ens farà arribar properament una proposta per fer cant coral 
a l’escola, s’ha de demanar al Consell Escolar l’ús de l’aula de música o de 
psicomotricitat. 
 
Es decideix que una activitat extraescolar, cares a l’any vinent es farà el canvi 
per a que la gestioni l’empresa Diver’s, tant per comoditat de l’AMPA com pels 
nous plantejaments de l’activitat. No descrivim l’activitat per garantir la 
confidencialitat que requereix el tema fora de l’entorn de l’escola. 
 
Futbol: 

• L’empresa Diver’s va lliurar un document on s’explica el 
funcionament i normativa de la lligueta entre quatre escoles 
BALDIRI REIXAC I REINA VIOLANT a Gràcia i PAU CASALS I 
TORRENT DE CAN CARABASSA a Horta-Guinardó. S’annexa el 
document a l’acta. 

• Es comenta que hagués estat millor que la comissió d’extraescolars 
hagués pogut fer una nota anterior per tal d’explicar-ho millor, però 
la veritat es que no es disposa de temps. 

• S’acorda que es faran reunions explicatives als grups el divendres 
13 i el dilluns 16. Sobretot per deixar clar el tema de que són els 
pares/mares de cada fill que es fan responsables d’acompanyar al 
nen/a en els desplaçaments. 

• S’acorda que s’informarà a direcció del centre pels seu 
coneixement. 

 
 

D. Informació festa fi de curs de l’escola 

 
Els representants de 1r informen dels acords als que han arribat després de la 
reunió: 
 

• El dia de la festa serà el dilluns 22 de juny. 

• S’ha fet la reserva del grup d’animació PICA-PICAROL 
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• S’ha fet la reserva d’un canó d’espuma 

• Pel que fa al finançament de la festa s’acorda: 

o Els fondos de les fires de joguines i del llibre, com sempre, són per 
aquesta festa. 

o A la fira del llibre del proper dia 19 es farà una “quina” on s’haurà 
de comprar un cartró per poder jugar a les 6 jugades, 5 jugades 
amb premi de línia i la última premi al cartró complert. El preu del 
cartró està per decidir però no serà superior a 3€. Es faran regals 
de promoció per la compra de cartrons.  

o Pels premis es demanarà l’aportació de regals d’empresa, ja s’han 
enviat cartes per demanar-ho. 

• EL tema de menjar i begudes s’intentarà preparar com sempre però més 
acotat. 

• Com sempre es farà una invitació personal al claustre i als monitors. 
 
També es decideix contactar amb un pare de P5 per veure si ens pot 
aconseguir els llums pel teatre. 
 

E. Fira del llibre 
 
Tal i com ja es va dir, la fira serà el 19 d’abril. 
 
Acords que es van prendre a la reunió de pares/mares enllaç: 
 

• La fira serà a les 11h 
• La recollida dels llibres es farà la setmana del 14 al 18 a les entrades i 

sortides habituals. Cal fer-ne difusió abans de les vacances de setmana 
santa. 

• De moment ens han confirmar l’assistència a la festa dels convidats: 
o Roser Capdevila 
o Marius Serra 
o Hi ha altres noms però poder caldrà reservar-los per un altre any. 

• Es demana la memòria de l’any passat per fer el tema del bar. 
 



 

F. Informacions diverses 
 
Tema tendals: 

• L’Oriol, un pare de P4 ens informa del projecte. Ell ha estat mirant i 
proposa fer unes estructures sense pilars, que podrien ser de 6m de fons 
per 40m de llarg, cosa que faria una superfície de 240 m2, un cop vist 
una mica els números, sistema i temps d’execució s’acorda: 

o Preparar una trobada AMPA, Direcció d’escola i Monitors per tal de 
definir un sol projecte. 

o Un cop tinguem aquest projecte definit: 
 Poder fer fases dins del projecte, sobretot per temes 

econòmics. 
 Mirar diverses opcions amb materials diferents. 
 Mirar tema permisos 
 Plantejar el projecte a l’administració 

o Trobar una possible solució per aquest estiu, es preguntarà a 
l’Ajuntament i preus de lloguer. 

 
Reunió de les comissions econòmiques de l’AMPA i del Consell Escolar: 

• El passat 11 de març va haver-hi aquesta reunió, per tractar com a únic 
tema de repassar les despeses efectuades fins ara.  

o S’acorda crear una comissió i un procediment de compres 
o S’acorda fer un avançament d’uns diners a l’apartat de fungible 

general i material de cicles en dos anys per poder fer front a un 
projecte no pressupostat, amb el compromís de no augmentar els 
pressupostos amb aquest concepte. 

 
Es parla de la nova web de l’escola, on bàsicament es fa referència a que el 
contingut correspon a una web de centre i que no s’ha tingut en compte a 
l’AMPA. 

• S’acorda fer una relació dels continguts que l’AMPA creu que s’han de 
canviar i fer la proposta i preparar una trobada per parlar-ne. 

 
Vaga del dia 19 de març 

• Ens informen de que la majoria del claustre farà vaga i que decretaran 
uns serveis mínims, informaran oportunament a les famílies. 

• No afectarà a les colònies de P4 
• També s’informarà a FUTUR perquè ho tingui en compte per les seves 

previsions. 
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G. Informacions diverses 
 
En el torn obert de paraula, es plantegen dos temes que s’acorda preguntar-los  
als representants de l’escola en el proper consell programat pel dia 26 de 
març, no els descrivim a l’acta per poder garantir la seva confidencialitat. 

 

H. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió 
 
Moltes vegades el fet d’aprovar una acta que fa referència a una reunió feta fa 
molt de temps (normalment 1 mes) i que a vegades els assistents no són els 
mateixos, en definitiva per fer més còmode i àgil l’aprovació de l’acta de les 
reunions, es proposa que al  final de les reunions es faci un repàs/resum dels 
temes abordats i dels acords presos a la mateixa reunió i així es pot donar per 
aprovada l’acta. Els acords presos estan destacats a l’acta amb aquest format. 
La idea s’accepta i podem valorar el seu funcionament més endavant. 

 
La propera reunió serà el dilluns dia 27 d’abril a les 21h. 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 

 

 
 


