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25 DE OCTUBRE DEL 2007 
 
 
 

A. Benvinguda als pares i mares dels nens i nenes de P-3 a l’escola 

B. Situació actual de les comissions 

C. Projectes en marxa 

D. Fixació data assemblea general 

E. Informacions del Consell Escolar 

F. Torn obert de paraules 

Benvinguda als pares i mares dels nens i nenes de P-3 a l’escola: 
- Donem la benvinguda als pares i mares que aquest any han portat els seus fills per 
primer cop a l’escola. És el segon any que fem aquesta rebuda (vàrem decidir fer-la per 
donar a conèixer l’Ampa a tots els pares i mares nous). 
 
- Hem muntat un petit berenar-sopar i expliquem que és l’ampa i el seu funcionament: 
pares enllaç, comissions, pressupostos, suport als professors, compra de material, etc. 

Situació actual de les comissions: 
- Fem un petit repàs de totes les comissions, de com estan i de si necessiten gent. 
 
- Demanem voluntaris perquè totes les comissions estan sota mínims i molta de la gent 
que ara estan aviat deixaran el cole. Voldríem que pares nous s’impliquessin amb el 
treball de l’ampa, però en un nivell secundari, de reforç als que ja estan com a 
responsables perquè en un futur (quant els que ara hi són deixin el cole). Però tot i així 
podem constatar que totes les comissions funcionen perfectament. 

Projectes em marxa: 
- Parlem dels diferents projectes que tenim engegats juntament amb l’escola: vestidors i 
lavabos del pati, magatzem, treure la font d’aigua. 
 
- Informem de les últimes actuacions portades a terme per tal de evitar els robatoris que 
estem patint últimament. 
 
- Fem una proposta que consisteix en oferir jugar a la loteria de Nadal i així tenir una 
altra font d’ingressos. 
Primer de tot hem de decidir si volem jugar a la loteria o no i desprès ja mirarem la 
forma de fer-ho. Desprès de discutir-ho decidim que sí que farem butlletes i les 
repartirem mitjançant els pares i mares enllaç. 
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Fixació data assemblea general: 
- Decidim que farem l’assemblea general el proper 13 de desembre i que abans 
d’aquesta data tenim que tenir preparades les memòries de les diferents comissions. 

Informacions del Consell Escolar: 
- Ens informen que de ja està en marxa el projecte dels lavabos, vestidors i magatzem al 
pati i de que està previst fer-ho dintre d’aquest curs escolar. No hi haurà però dutxes als  
vestidors perquè segons la nova normativa es tindrien que fer amb energia solar i això 
incrementaria molt el pressupost. 
 
- Posaran dos o tres piques i trauran la font. 
 
- La companyia asseguradora de l’escola pagarà part del material robat en els últims 
robatoris. 
 
- Hem tingut una mica de problemes per poder fer l’activitat de piscina perquè es va 
passar una circular informant d’aquesta activitat i portava a mals entesos i 
desinformació. Suposem que al final si que es farà però tindríem que fer una mica de 
propaganda entre tots els pares per conscienciejar de la importància que li dóna l’escola. 
 
- La directora està de baixa però això no suposarà cap entrebanc per poder portar a 
terme tot el que tenim projectat. 

Torn obert de paraules: 
- No tenim res més a dir. 
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