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REUNIÓ 26 DE MARÇ DEL 2008 

Ordre del dia: 

A. Lectura de les actes anteriors 

B. Samarreta de l’Ampa 

C. Mercat del llibre de Sant Jordi 

D. Seguiment Impagats 

E. Informacions del Consell Escolar 

F. Torn Obert de Paraules 

A. Lectura de les actes anteriors: 

Hem portat les actes de les reunions anteriors que faltaven i fem una lectura per a la seva aprovació. 

B. Samarretes de l’Ampa: 

Atenent a la proposta sorgida a la reunió del febrer per part d’uns pares, ens presenten uns 
pressupostos per fer unes samarretes amb el logotip de l’escola i vendre-les als diferents actes 
organitzats per l’Ampa per tal de recollir diners per a la festa de fi de curs, per al projecte del teatre, 
per comprar un equip de música, etc. 
Ens expliquen dues tècniques diferents que podem emprar per tal d’imprimir el logotip i desprès 
d’estudiar les diferents opcions optem per la tècnica “termoimpressora” (vinil, sense fotolits). 
No necessitarem comprar cap planxa ja que imprimirem el dibuix mitjançant calor i això ens 
permetrà variar de dibuix segons els nostres interessos i necessitats. 
Ho tirem endavant desprès de fixar els preus, colors i talles que volem: 
 
Tiratge: 500 samarretes 
Preu de cost: 5 €/u. 
Talles: 400 infantils, 100 adults 
Colors: blau, vermell, taronja i verd (* negre per a adults) 
Pressupost: 2.500 € 
Preu de venda: 8€ talles infantils, 10€ talles adultes. 

C. Mercat del llibre de Sant Jordi: 

Ens donen el calendari d’actuacions per tal de tirar endavant aquesta nova proposta que també va 
sortir a l’última reunió. 
Es proposa recollir, a més de llibres , CD’S i DVD’S 
Es farà una reunió de pares i mares enllaç i es concretarà la feina de cadascú. 
La recollida serà del 14 al 18 d’abril i el dia 18 es classificaran tots els llibres donats. La fira es farà 
el diumenge dia 20 a les 12:00. Al ser al migdia proposem posar un petit bar per vendre, per tal de 
recollir fons, una mica de vermut (patates, olives, vermut, refrescos). Aquí fem un incís i debatem  
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què fer amb els diners guanyats, en cas que n’hi hagin. Decidim que els invertirem en el nou equip 
de música ja que el que tenim està molt atrotinat i sempre ens dóna problemes. 
Intentaran que vinguin dos autors del barri per presentar-nos i signar els seus llibres: el Mingo 
Borràs i Enric Roca. 
El material sobrant el destinarem a una ONG, encara sense especificar. Si tot surt bé es podria fer 
cada any.  
 

D. Seguiment d’Impagats: 

Els responsables de la comissió d’impagats ens informen que han tornat a parlar amb la FAPAC i 
els han dit que ara treballen amb el col·lectiu d’advocats anomenat RONDA. A finals d’aquesta 
setmana tenen una reunió amb els de la FAPAC. 
Per altra part ja s’estan enviant cartes certificades a les persones que deuen més diners, tal com 
havíem proposat. Tenim poques contestacions però s’ha pogut recuperar part dels diners que ens 
deuen i el més important és que es nota que hi ha un canvi d’actitud tot i que encara  no és suficient 
perquè els impagats continuen augmentant cada mes. 
La direccció està molt més receptiva respecte aquest tema des de que els professors es fan càrrec de 
la gestió del seu pressupost i es troben amb els mateixos problemes que nosaltres. 

E. Informacions del Consell Escolar: 

- Les obres dels WC del pati segueixen el ritme previst. Hi haurà endoll i interruptors exteriors per a 
focus. 

- El manteniment de l’escola el porta ara l’IMEB. Les coses han canviat molt i per a millor. 

- Tenim problemes amb els tendalls del parvulari. No se n’ha fet un manteniment adequat i s’han 
espatllat. Han vingut els tècnics i diuen que no es poden arreglar i s’han de canviar. No sabem ni 
qui ni quan els canviaran o sigui que potser hem d’estar preparats per tal d’ajudar d’una forma o una 
altra (pressió, pressupost, treball, etc). 

- Han portat sorra nova per al pati. 

- Han sortit esquerdes a l’edifici i han vingut els responsables de l’IMEB per estudiar-les i mirar la 
forma d’arreglar-les. 

- El Districte ha aprovat posar bancs i uns cons a les voreres per tal de solucionar el problema dels 
cotxes a sobre, però encara no tenim cap calendari per fer-ho. 

- Del dia 21 al 25 d’Abril tindrà lloc la Setmana Cultural que aquest any tractarà dels arbres de la 
nostra escola. 

- Les preinscripcions han anat molt bé. 

- Han decidit que l’escola s’implicarà més amb el tema dels gegants per a que puguin sortir més en 
trobades pel barri. 

- Els mestres expliquen que el curs vinent, en relació a l’inici de les competències bàsiques en el 
cicle mig, s’harien de renovar alguns dels llibres de treball, al menys els de les matèries 
instrumentals i s’haurà de tenir en compte a l’hora d’elaborar el pressupost del curs 08-09.. 
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- Es va fer una auditoria de neteja per part de l’organisme competent i no s’ha superat. El Consorci 
estudiarà la manera de millorar el sistema de neteja, però ja es veu que el nombre d’hores actual no 
és suficient. De moment, han pulimentat el terra. 

- S’ha concedit una subvenció de 1680 € per a l’activitat de futbol dels petits. 

F. Torn Obert de Paraules: 

- Les responsables del casal d’estiu ens informen que es va muntar la caseta per guardar la piscina. 

- Tenim un dèficit de papers DINA-4 ja que hem sobrepassat el pressupostat. Teníem un pressupost 
de 4000 €. Trobem que és molt però els professors són conscients del problema i intentaran 
solucionar-ho. 

- S’informa que s’han recollit 30 € de multes per recollir tard els nens de les activitats extraescolars. 
S’acorda que el monitor ha de cobrar l’hora extra proporcional, fins a un màxim de 16€. L’excedent 
quedarà per a fons de l’AMPA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propera Ampa: 24 d’abril del 2008 
 
 


