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REUNIÓ 16 DE JUNY DEL 2008 

Ordre del dia: 

A. Lectura d’actes anteriors 

B. Seguiment d’impagats 

C. Planificació curs 2008-2009 

D. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva 

E. Informacions 

A. Lectura d’actes anteriors: 

Llegim les actes dels mesos de març i d’abril i es donen per aprovades. 

B. Seguiment d’impagats: 

Els responsables de la comissió d’impagats i el tresorer ens informen de com estan les gestions fins 
aquest moment. 
S’ha frenat l’increment que teníem i s’ha recaptat alguna cosa del total del deute però encara falta 
molt per fer ja que els impagats d’aquest any sumen 13.000 €. S’estan enviant les cartes a les 
famílies recordant el que deuen i avisant-los de les pròximes accions, tal com vàrem acordar en 
anteriors reunions. 
Proposem passar als pares nous el Reglament de Règim Intern de l’Ampa per a que quedi clar d’un 
primer moment tots els seus drets però també tots els seus deures i les possibles sancions si els 
incompleixen. 
Per altra banda l’escola també té uns impagats importants degut sobretot a les colònies. I també són 
uns impagats que s’incrementen cada any. 
Els professors proposen passar un rebut extraordinari linial a totes les famílies de l’escola, però 
nosaltres no creiem que sigui la millor manera d’acabar amb la morositat d’uns quants. 
El proper dimecres hi ha una reunió de les comissions econòmiques de l’escola i de l’Ampa per 
arribar a alguna solució. 

C. Planificació curs 2008-2009: 

- Farem la festa de benvinguda als pares nous tal i com vàrem començar a fer el curs 05-06. Així els 
informarem de primera mà del funcionament de l’Ampa i de tot el que es fa: menjador, 
extraescolars, guarderia matí i tarda, etc. 

- Tornarem a fer loteria però els responsables volen estudiar un altre mètode per recollir els diners 
ja que l’any passat va ser una mica caòtic. 

- 
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 La idea de les samarretes va agradar i funcionar molt bé i es proposa ampliar-ho a altres productes 
(en pla merchandising). 

- Es proposa treballar per fer i utilitzar, també per part dels pares i mares, un gimnàs. 

- Proposem un calendari de fires. Farem dues fires: una per Nadal (el mercat de segona mà) i l’altra 
per Sant Jordi (la fira del llibre). 

- Intentarem activar la colla gegantera del cole per tal de poder sortir, al menys, a les festes d’Horta. 
Proposem que siguin els nens i nenes de cinquè, juntament amb els seus pares i mares, els qui es 
facin càrrec dels gegants i integrar-ho com una costum a l’escola. Per això necessitarem una 
persona que faci de coordinador i alhora engrescador de l’activitat. Surt un pare voluntari (Toni 
Perales). 

- Proposarem que la festa de fi de curs l’organitzi sempre un mateix curs (a l’igual que amb la colla 
gegantera i els de cinquè). Desprès d’un petit debat decidim que siguin els de primer ja que ja fa 
quatre anys que són a l’escola i, per tant, ja coneixen el seu funcionament i encara els queden cinc 
anys per organitzar la seva de sisè. Si surt bé ho farem igual cada any. 

- Hauríem de crear el càrrec de pares i mares enllaç per tal d’organitzar les actuacions que porten a 
terme aquest  grup  

D. Renovació de càrrecs 

Es recorda que a la propera assemblea general s’han de renovar els càrrecs de president, 
vicepresident i secretari i que els actuals titulars no pensen presentar-se a la reelecció, els dos 
primers perquè els seus fills ja estan a 6è. 

També es recorda que al mes de novembre hi haurà renovació parcial del Consell Escolar, i que es 
necessitaran al menys dues candidatures per part dels pares i les mares.  

E. Informacions diverses: 

- Es planteja la possibilitat de fer un escrit juntament amb l’AMPA de l’escola Heura pels canvis  
que hi ha hagut en els criteris de matriculació d’alumnes de 6è a l’IES Josep Pla. Sembla que fins 
ara pràcticament estava garantida la matrícula per ser un dels nostres IES d’itinerari, però aquest 
curs alguns nens s’han quedat fora. 

- A l’escola d’estiu contractarem un toro mecànic per a la primera setmana, ja que el podem 
aconseguir a molt bon preu (350 € x 3 hores). 

- La instal·lació dels tendals del pati de sorra està pràcticament acabada, només falta posar uns 
cables per tensar. Només s’han utilitzat 30 € per sobre del pressupost. 

- Finalment s’ha comprat l’equip de so perquè puguin utilitzar-lo a les activitats extraescolars i a 
l’escola, però ara sembla que no és la millor opció i que ens han cobrat un preu excessiu en relació 
amb les prestacions de l’aparell. Uns pares experts en el tema s’han ofert per fer la compra òptima, 
instal·lar-la i ensenyar-nos com funciona. Òbviament es tornarà l’aparell. 

- 
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 Hi ha hagut un certs problemes de coordinació amb el “trenet” de nens que van a jugar a basquet a 
l’UEH. Els han deixat oblidats en 2 ocasions i, d’altra banda, hi ha algun malentés sobre la 
continuïtat o no per al curs que ve. 

 

I fins el curs vinent, desitgem a tothom un bon estiu 
 


