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REUNIÓ 25 DE MAIG DE 2008 

Ordre del dia: 

A. Lectura d’actes anteriors 

B. Inscripcions al casal d’estiu 

C. Informacions del Consell Escolar 

D. Seguiment impagats 

E. Torn obert de paraules 

 

 
 

A. Lectura d’actes anteriors. 
 
S’ajorna l’aprovació de les dues actes pendents, de març i d’abril. 
 

B. Inscripcions al casal d’estiu 

 
Estan anant molt bé. El full d’excel creat per a les inscripcions funciona perfectament. Pel ritme que 
es porta, sembla que no hi ha d’haver problemes de nens sense plaça.  

 

C. Informacions del Consell Escolar 

 

• Piscina curs 08-09: Hi ha 73 nens i nens de cicle mig que ja jan manifestat que volen fer 
aquesta activitat el curs que ve, per la qual cosa ni hi ha d’haver cap problema per mantenir-
la i cap problema per als professors que s’han de quedar a l’escola amb els alumnes que no 
la fan. 

• Els tendalls trencats del parvulari ja han entrat en el RAM corresponent, però és segur que 
no s’instal·laran durant aquest curs. 

• El Consorci ha començat a considerar la possibilitat d’instal·lar persiones o algun sistema 
per aminorar l’excés de temperatura que acumula l’edifici. 

• El dia 3 de juny es farà una roda de premsa a l’escola per presentar una iniciativa del Síndic 
de Greuges relativa a la protecció dels infants 

• El claustre ha valorat molt positivament la setmana cultural sobre els arbres de l’escola. Els 
alumnes van aconseguir 355 € venent punts de llibre per poder comprar arbres. 
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D. Seguiment impagats 

 
S’ha anat rebaixant el deute acumulat de cursos anteriors. Al més de setembre hi havia 25.103 € i al 
mes de maig n’hi ha 18.495 € 

Ara bé, hi ha, a data d’avui, 12.603 € d’aquest curs pendents de cobrament. 

És clar que s’ha encetat una línia que va donant resultats a poc a poc però que no es pot descuidar 
gens. 

Una vegada més, es debat com es pot ajudar les famílies amb dificultats econòmiques però amb 
voluntat de pagar. Es recorden les aportacions voluntàries i anònimes en ocasions especials que 
s’han fet fins ara. Es parla dels pros i dels contres de regularitzar i oficialitzar un sistema de bossa 
solidària. És especialment compromès l’establiment del sistema per resoldre els atorgaments de les 
ajudes, la presentació de papers, la responsabilitat de la decisió... Sembla més senzill fer-ho de 
manera absolutament informal quan ens sembla que cal. 

El tresorer proposa un sistema per facilitar el pagament de deutes de menjador: acceptar donar el 
servei si la família paga el rebut actual sencer més una part del deute acumulat de manera 
fraccionada, personalitzant cada situació. De moment, no s’acorda res en aquest sentit. 

 

E. Torn obert de paraules 

 
- La instal·lació dels tendals del pati de sorra s’ha traslladat al diumenge 1 de juny, a les 9:30. 

Si plou, s’anul·larà. 

- Es recorda que el proper divendres hi haurà el mercat de roba de segona mà. HI haurà també 
venda de berenar i de samarretes 

- S’informa que a la Festa d’Extraescolars no hi haurà servei de bar. 

- Encara no tenim grup d’animació per a la Festa de Final de Curs. S’ha d’espavilar. 

- Gegants: S’ha d’aclarir si es vol participar en les festes del barri de setembre. L’escola 
hauria de fer una petició. Se’ls comunicarà al Consell Escolar. 

- Es recorda a les comissions que haurien de preparar la memòria del curs perquè l’escola les 
pugui incorporar a la seva pròpia memòria al mes de juliol. 

- Sembla que l’escola considera la possibilitat de girar un rebut extraordinari per cobrir temes 
diversos. Nosaltres no ho veiem gaire factible, les comissions econòmiques del Consell 
Escolar i de l’AMPA n’haurien de parlar conjuntament. Si es proposa el Consell Escolar ens 
manifestarem en desacord. 

- Es planteja el problema que va tenir un grup que celebrava l’aniversari un dissabte al matí a 
l’escola amb l’activitat de “futbol lliure”. Al final van compartir la pista, però ha de quedar 
clar que les activitats que organitza l’AMPA o l’escola tenen prioritat en l’ús del pati. Es 
recorda la naturalesa de l’activitat de futbol de la qual és responsable en Joan Roig. Es tracta 
d’una activitat que té el suport de l’AMPA, però s’ha de deixar clar a tothom que no té 
caràcter d’activitat extraescolar, perquè no la duen a terme monitors i no té cost econòmic,  
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- se’n responsabilitza un pare voluntari. Per tant, no pot tenir un espai en la festa 
d’extrascolars que s’organitza cada curs i està supeditada a la disponibilitat de l’espai. 

- Arran d’aquest tema, es torna a parlar de la creixent demanda de l’activitat de futbol dins 
l’àmbit de les activitats extraescolars i que potser seria un bon moment per reconsiderar el 
posicionament de l’escola vers aquest esport. Com a AMPA ja ens sembla bé donar suport a 
esports minoritaris, sempre que no siguin deficitaris i, d’altra banda, no podem negar que el 
que interessa de debó a molts nens i nenes és el futbol, i que el caràcter de les activitats que 
organitzem supleixen un buit, que és el que hi ha entre l’esport de carrer i l’esport de clubs 
encarats exclusivament a la competició, espai que ofereix possibilitats educatives 
interessants. Properament tindrem una reunió amb la direcció de l’escola per aclarir aspectes 
relacionats amb aquest tema i plantejarem el suport obert a aquesta activitat. 

 

Barcelona, 25 de maig de 2008 

 

        Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Josep M. Ferrer      Carme Ayuso 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


