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REUNIÓ DE L’AMPA DE 24-04-2008 
  
1.- Aprovació d'actes anteriors 
 
S’enllesteixen les 2 últimes actes penjades a la web. Falta només l’acte del mes de març. 
 
2. Casal d'estiu  
 
El casal es planteja per a 7 setmanes, la primera serà de 3 dies (25, 26 i 27 de juny), i no 
es farà casal la setmana del 8, 9, 10 i 11 de setembre. 
 
El 28 d’abril sortirà una circular informativa i el 8 de maig es farà la reunió. Les 
inscripcions es preveuen per a les setmanes del 20 al 29 de maig, la primera de les quals 
serà només per a nens i nenes de l’escola. 
 
Els esporàdics es decidirà si es poden acceptar un cop es tanquin les inscripcions, per 
veure si la ratio ha quedat més o menys justa. 
 
Es farà una sortida més en autocar. 
 
Com a conseqüència de la sequera, no es podrà comptar d’entrada amb la piscina de la 
Creueta del Coll. A més, com que de moment no es poden omplir piscines amb aigua de 
boca, i es considera imprescindible que els nens disposin d’aigua per suportar la calor del 
juliol, es proposa comprar-ne 37.000 litres a empreses si continua la prohibició. El cost 
seria de 500-600 €. 
 
Comptant amb l’increment del 4% del cost dels monitors, la compra d’aigua i l’autocar 
afegit, el preu setmanal del casal serà el següent: 
 
55 € per setmana (5 dies), només matí 
73 € per setmana, matí i menjador 
79 € per setmana, matí, menjador i tarda 
7 € guarderia matí 
6 € guarderia tarda 
 
La comissió del Casal proposa que es traslladi al Consell Escolar la possibilitat que el 
projecte de l’Agenda 21 per al proper curs pugui incorporar la reutilització de part de 
l’aigua que s’utilitzi per a la piscina, tant si es compra a empreses com si no, per regar 
l’hort. Per a això s’haurien de comprar 1 o 2 dipòsits i instal·lar-los al pati. 
 
Finalment, es demana la col·laboració d’alguns pares i mares per a fer les inscripcions. 
S’ofereixen el Josep M. Ferrer i la Maite Martínez. 
 
3.- Extraescolars (futbol I orientació general)  
 
Continuen havent problemes amb l’activitat de futbol perquè no es troben monitors 
adequats, són massa joves i la qualitat queda molt en entredit. 
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La direcció de l’escola vol tenir una reunió amb la junta de l’AMPA per parlar de la filosofia 
i l’orientació de les activitats esportives, perquè l’escola aposta, en principi, pels esports 
minoritaris. 
 
El Josep M. proposa oferir una iniciació a l’esport per a 1r a 3r, i esports concrets de 4t a 
6è. 
 
Es produeix un ampli debat al voltant de 2 qüestions: 
 
1. Futbol. Arguments a favor i en contra. Incorporació 
2. Gestió de les activitats extraescolars 
 
Pel que fa a primer punt, tot i tenir en compte que a l’inici de l’escola el Consell Escolar no 
donava suport al futbol, la situació és que altres esports minoritaris no han pogut tirar 
endavant per falta de demanda. En canvi el futbol té una clara preferència entre els nens. 
L’AMPA ha de tenir en compte també la rentabilitat de les activitats que organitza. I d’altra 
banda, també es pot treballar positivament la competitivitat pròpia de la majoria d’esports, 
cosa que de moltes vegades això no s’ofereix en els clubs que es dediques a aquests 
esports. 
 
Pel que fa al segon punt, es demanarà informació i pressupostos a diverses empreses i 
deixarem de contractar el futbol, com a mínim, a la UE Horta. 
 
D’altra banda, també cal aclarir el paper de la coordinació d’extraescolars, perquè no 
n’estem satisfets totalment. 
 
4.- Resultats de la I Fira del llibre, CD i DVD de 2a mà  
 
Els resultats econòmics d’aquesta activitat són: 
 

• Bar: sortides i entrades equilibrades 
• Llibres i altre material: 449 € 
• Samarretes: 2.399 (s’han de descomptar les despeses de la compra i la impressió) 
• Monitors: 136 € 

 
Els llibres i CD en castellà sobrants es donaran a una ONG del Paraguai. 
 
Els autors que van venir van estar força contents de l’activitat. 
 
Es publicarà a la web un resum d’aquestes dades. 
 
Finalment, es felicita als autors dels cartells per la seva qualitat artística! 
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5.- Torn obert de paraules  
 

• Es recorda que s’ha d’espavilar el tema de la natació perquè no ens haguem de 
plantejar al començament de curs la possibilitat d’anul·lar-la en alguns cursos. S’ha 
de demanar els resultats de la preinscripció a la Isabel abans d’anar al proper 
Consell Escolar. 

 
• Cal pensar també en contractar ja un grup d’animació per a la festa de final de 

curs. 
 

• Colònies de P5: El pressupost que tenien ja s’ha desbordat només que amb el 
lloguer de la casa. Hem de deixar clar que l’AMPA no pot ser una aixeta 
permanentment oberta per solucionar tots els excessos de pressupostos. Arran 
d’aquest tema, es parla també que cal aclarir la compra de roses per Sant Jordi 
sense que l’AMPA ho autoritzés ni en sabés res, i, en general, anar conscienciant 
els mestres de la necessitat que tothom sàpiga que té un pressupost abans de fer 
la despesa i no després, i que tothom és responsable del seguiment de la seva 
part. La secretaria de l’AMPA no pot assumir aquesta responsabilitat, en tot cas en 
fa el seguiment comptable. També cal comentar el dèficit que s’observa en el 
pressupost de la biblioteca de l’escola. 

 
• Es comenta que actualment ja només hi ha dos instituts d’itinerari oficial per fer 

l’ESO. 
 

• Seguiment d’impagats: la FAPAC ha informat que els seus col·laboradors jurídics 
han decidit no assumir l’assessorament d’aquests temes perquè la seva 
recuperació és molt improbable. 

 
Queda clar, doncs, que s’ha d’aplicar ja el règim intern aprovat en assemblea i 
trucar a les famílies que deguin 2 o més mesos sense pagar. Tal com està previst, 
si no venen a pagar hauran de renunciar al servei. S’acorda que el primer dia que 
el nen romangui sense autorització a l’escola, se li donarà menjar, però el segon 
s’avisarà la guàrdia urbana. Això s’ha de comunicar a la coordinadora de monitors, 
que serà qui ho haurà de fer. 

 
• S’anuncia que ja s’està organitzant un altre mercat de 2a mà, en aquest cas de 

roba. 
•  

 
Propera reunió: Dilluns, 26 de maig de 2008 
 
 
 


