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Dia: 12.11.09 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 17 
 
Ordre del dia: 

A. Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

B. Informació referent a la primera trobada de mares/pares enllaç 
(calendari de fires, etc...) 

C. Informació de la loteria de Nadal 2009 

D. Informació de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

E. Presentació de pressupostos/projectes que es poden dur a terme 
amb els diners dels ingressos atípics 

F. Torn obert de paraula 

G. Aprovació de l’acta 

 

A. Aprovació de l’acta de la reunió anterior  

Es procedeix a l’aprovació sense cap esmena de l’acta de la darrera reunió. Es 
recorda que totes les actes estan disponibles al web, tant siguin aprovades 
com provisionals 

 

B. Informació referent a la primera trobada de mares/pares enllaç 
(calendari de fires, etc...) 

 
El passat dia 7 de novembre va haver-hi la primera trobada  de les mares i 
pares enllaç del curs 2009-2010, on cal destacar l’assistència de quasi tothom. 
 
Van decidir que la primera fira que es farà serà la de joguina i roba de segona 
mà el proper dia 13 de desembre, establint com a dies de recollida el 2, 3, 9, 
10 i 11 de desembre a les hores d’entrada i sortida. Es farà una nota 
explicativa i se’n farà difusió. 
 
També s’acorda de posar un servei de bar i vendre les camisetes, que cal fer-
ne un inventari. 
 
Es van recollir els correus electrònics de tots i ja hi ha la llista publicada. 
 



Es va repartir la loteria de Nadal. 
 
 

C. Informació de la loteria de Nadal 2009 
 
Es va repartir un total de 439 talonaris de 10 números. Tenim un total de 5014 
butlletes, que es venen a 3€, dels quals 2,30€ es la quantitat que se juga i 
0,70€ és de donatiu. 
 
Es va arribar un acord amb La Caixa pel tema del lliurament dels dècims a 
l’entitat per poder posar el número de la custodia a les butlletes, igualment 
s’informa que ens cobraran 0,15€ per cada butlleta que es cobri si arribés el 
cas que fos premiat el número. 
 
La recollida es farà gradualment amb els pares/mares enllaç però s’acorda de 
que de l’1 al 4 de desembre hi haurà una taula a la porta principal a les hores 
d’entrada i sortida. 
 
Proposen de comprar, cares a l’any vinent, un parell de tampons on no hi hagi 
el logo de l’AMPA per tal de que sigui més petit. 
 
 

D. Informació de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

 

• Comissió de la revista 

o S’informa i ensenyen la nova capçalera que van aprovar a la 
seva reunió 

o Lliuren un CD amb totes les revistes en PDF excepte el 
número 1 a la comissió de comunicació per publicar-les al 
web. 

o Presenten un pressupost d’impressió de les dues edicions 
de la revista a tot color. Donat que supera en 60€ el 
pressupost assignat es pregunta si hi ha alguna objecció. 
No hi ha cap esmena i s’haurà de comentar a la omissió 
econòmica. 

o Es demana a la Junta que abans de festes de Nadal, es lliuri 
tant el contingut com el títol de la secció de l’AMPA a la 
revista. 
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• Comissió de l’escola de pares 

o Informen que tenen una incorporació nova a la comissió, la 
Míriam. 

o Han estat buscant informació de les possibles xerrades a 
oferir als pares/mares a l’ajuntament, a la Generalitat, a 
l’Institut de la Dona i a la FAPAC. 

o Proposen de fer un parell de xerrades que no generin cap 
despesa i que pugui interessar a una franja d’edat amplia 
de 0 a 12 anys 

o Es posaran en contacte amb les AMPES de les escoles 
amigues i del barri per tal de buscar alguna 
col·laboració/participació comuna. 

o S’ha decidit de que enviaran informació de la comissió 
creada on inclouran una enquesta per tal de que els pares 
diguin les seves preferències.Via motxilla i web 

o Proposen de fer servir FACEBOOK com a reclam i es 
decideix que la comissió de comunicació i la Junta ho 
estudiaran. 

 

• Comissió del Casal d’estiu 

o Es posar en coneixement que els membres de la comissió, 
la Mercè i la Maite, ja porten set anys i que caldria trobar 
relleus. 

o Com aquest tema també és present a d’altres comissions 
de treball, com ara la d’extraescolars, es proposa que es 
doni publicitat a aquest problema amb la idea de fer relleus 
naturals i poder fer traspàs d’una manera fluida i fàcil i no 
arribar als extrems de quedar sense col·laboradors. 

 

• Junta 

o Després de reunir-se la junta permanent del Consell 
Escolar, on es va aprovar que l’esplai Xangó fes ús de les 
instal·lacions del pati i menjador. Fa dues setmanes que ja 
ho fan i no hi hagut cap problema. 

o S’ha fet un protocol per establir les condicions d’ús del pati i 
després d’alguna esmena, que s’incorporarà, aquest 
document es presentarà al proper Consell Escolar per tal 
d’aprovar-ho. 



o Que s’han fet modificacions al règim intern i que aquest 
haurà de ser aprovat, si s’escau, a l’assemblea. 

o Que en el Consell Escolar es convidarà a la direcció de 
l’escola a assistir i intervenir a l’assemblea del dia 10 de 
desembre. 

 

E. Presentació de pressupostos/projectes que es poden dur a terme 
amb els diners dels ingressos atípics 

 
Es presenten una sèrie d’elements per instal·lar al pati, com ara un “escalador” 
un “laberint” i “un rodet d’equilibri”, s’explica que la idea és posar coses que no 
siguin les típiques dels parcs i dividir el pati amb elements per edats. 
 
Es comenta que també es poden posar elements “reciclats” com ara rodes de 
tractor, tubs de gran diàmetre, etc. 
 
També es comenta que valdria la pena de pintar elements als bancs, com ara 
taulers de tres en ratlla – dames – escacs – etc...,  al terra “xarranca” i a la 
paret poder pintar algun mural.  
 
Els pressupostos que es presenten entren dins del pressupost, però cal tenir 
clar alguns aspectes com ara: la instal·lació d’elements homologats, de la 
seguretat i del manteniment, per això es clar que cal presentar el projecte al 
consorci per part de l’escola. Per això hi ha converses amb la direcció. 
 
Es demanaran els pressupostos d’instal·lació. 
 
Es decideix comentar el tema de la pintura al Consell i que s’oferirà l’ajuda que 
calgui. 
 
Es decideix poder presentar els elements a escala en un planell per 
veure/decidir la seva ubicació ideal. 
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F. Torn obert de paraula  

No hi cap intervenció 

G. Aprovació de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format 

 
La propera reunió serà el dimecres dia 13 de gener a les 21h. 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 


