
REUNIÓ 26 DE FEBRER 2008 

Ordre del dia: 

A. Lectura i aprovació d’actes anteriors 

B. Tancament de loteria 

C. Proposta d’aprovació de pressupost extraordinari 

D. Informacions de l’escola i del Consell Escolar 

E. Torn obert de paraules 

A. Lectura i aprovació d’actes anteriors : 
Es llegeix l’acta de la reunió de 28 de gener de 2008. Es proposar esmenar l’import de 
la regularització del sou dels monitors, que és incorrecte. La xifra correcte és        . Amb 
aquesta esmena s’aprova l’acta. 
 
Encara queden pendents d’aprovació l’acta de 26 de novembre de 2007. 

B. Tancament de loteries :  
La venda de la loteria de Nadal ha anat molt bé. 
Tenim un benefici de 2.144 euros. 
Hem tingut pocs talonaris retornats però tot i això tenim dues propostes de cara l’any 
vinent: una és prendre la decisió al juny i començar a repartir els talonaris a l’octubre 
per així tenir més dies per vendre números, i l’altra buscar una altra manera de recollir 
els diners ja que al final ha estat una mica caòtic. 
La valoració final ha estat molt positiva. 
 
Amb motiu d’aquesta informació, es comenta la necessitat de donar més difusió al 
resultat –econòmic o d’una altra mena- de les activitats que dur a terme l’AMPA i que 
demanen la implicació dels pares i mares. Es recorda que tots els resultats es fan públics 
a les reunions de l’AMPA i que després es pengen les actes d’aquestes reunions a la 
pàgina web, però seria una clara millora de la comunicació instaurar la dinàmica de fer 
notes informatives específiques cada vegada que s’acaba una activitat. L’Anna Bayona 
es mostra disposada a vehicular aquesta informació per al Joan Vilalta. 

C. Proposta d’aprovació d’una partida extraordinària en el pressupost del 
curs 07-08: 

Expliquem a tothom la reunió extraordinària que vàrem tenir la Comissió d’impagats i 
la Junta de l’AMPA per tal de marcar unes directrius i unes pautes de funcionament que 
creiem necessàries per poder demanar els diners que deuen les diferents famílies. 
 
Enviarem a les famílies que deuen diners unes cartes personalitzades, que es llegeixen 
en aquesta reunió, ja que existeixen diferents tipus de deutors i de deutes i no els podem 
agrupar a tots, demanant els diners que deuen i explicant-los les mesures que adoptarem 
si no tenim cap notícia d’ells. 



 
Com ja s’ha establert al protocol de règim intern, no es permetrà que els deutors facin ús 
dels diferents serveis que ofereix l’Ampa en quan deixin d’abonar dos rebuts. Això 
aturarà l’increment de deutes.. 
 
D’altra banda, es provarà la via judicial per intentar recuperar les quantitats més grans. 
Es fa una proposta per a l’aprovació d’una partida de diners extraordinaris (1.200 
€) dintre del pressupost per tal de fer front a les despeses que ens ocasionarà 
aquesta via. 
Fem una votació entre els assistents per poder posar en funcionament aquestes 
mesures i guanya el si per àmplia majoria : 17 vots: si ; 2 abstencions ; i cap 
negatiu. 
 
Tenim pendent encara la resposta de la FAPAC pel que fa a la legalitat de la negació del 
servei de menjador. 
 
 
D. Informacions de l’escola i del Consell Escolar : 
- Tenim ja les jornades de portes obertes: els dies 28 de febrer i 6 de març.  
La direcció demana si poden venir pares per explicar l’Ampa i si pogués ser que fossin 
pares de P-3. 
- L’Ajuntament canviarà tot el bruc que envolta l’escola i que està una mica fet malbé 
per un altre material més apropiat. 
- Hem comprat la caseta per guardar la piscina de l’escola d’estiu, però l’hem d’anar a 
buscar nosaltres. El dolent és que encara tenim la piscina vella i s’està fent malbé. Si no 
la podem vendre l’haurem de tirar. És recorda que s’ha de penjar un anunci a Internet i 
que se li ha de passar la informació al Joan. 
- Al Consell Escolar es va tractar el tema del la classe de P-4 que no té programades 
sortides, o almenys no tantes com les altres classes. Ens informen que va ser un error ja 
que en tenen més de les marcades però tot i això les professores tenen una mica de 
respecte de sortir amb els nens tan petits. És un tema intern seu i ho estan intentant 
solucionar. 
- Van tornar a rebutjar la nostra ajuda per tal de fer coordinats la pàgina web i ajudar 
amb els continguts. 

E. Torn obert de paraules : 

- Seguint amb el punt anterior de la pàgina web, es proposa, des de la comissió, 
modernitzar la nostra pàgina i renovar-la. 
 
- El Joan i el Carles presenten diverses propostes per tal d’aconseguir diners per poder 
fer més coses per als nens i augmentar els ingressos extres de l’AMPA : 

- fer samarretes amb el logotip de l’AMPA per vendre-les (com ja s’havia apuntat 
el curs passat; ara ja  tenen diversos pressupostos que presentaran si acceptem tirar 
endavant la idea);  

- vendre envasos de plàstic, dintre de l’agenda 21, per portar els entrepans dels 
nens i nenes a l’escola;  

- fer gots reciclats i vendre’ls (tipus els gots que es van fer al Fòrum de Barcelona) 
i si es retornen tornar els diners. 

 



- La Maite Martínez, de P4, fa la proposta de fer un mercat del llibre de segona mà i 
portar algun escriptor, concretament l’Enric Roca. Es podria fer la setmana abans de 
Sant Jordi (el diumenge 20 d’abril) i també podríem convidar a pares de l’escola que 
han escrit llibres de diversos estils. S’accepta tirar endavant la proposta sota la seva 
iniciativa. 
- Volem implicar l’escola dintre del projecte de la colla gegantina perquè així els nens i 
nenes s’apuntarien molt més. Ara la colla està una mica dispersa. 
- Volem que l’Ajuntament acabi d’una vegada per totes amb els cotxes que aparquen a 
sobre de la vorera, estudiarem les alternatives, tot i que ja s’han fet diverses peticions. 
Farem la proposta dintre del Consell Escolar. 
- Ens informen que el passat diumenge 24 de febrer uns quants pares i mares van posar 
unes proteccions als arbres del pati de l’escola dintre del projecte Arbres de l’agenda 21. 
Desprès de la plantada es va organitzar un esmorzar entre tots els assistents. Va ser una 
jornada molt agradable i festiva i tots els que hi van anar s’ho van passar molt bé . I el 
treball va sortir. 
 
 
 
 
 
 

Propera AMPA 26 de març de 2008 


