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Dia: 27.01.10 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 12 
 
Ordre del dia: 

A. Valoracions de la loteria de Nadal i de la fira de roba i joguines  

B. Informacions de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

C. Torn obert de paraula 

D. Aprovació de l’acta 

 

A. Valoracions de la loteria de Nadal i de la fira de roba i joguines 

• Loteria de Nadal 

o El benefici ha estat de 2.800 euros, millor que l’any passat, 
s’han venut més números i s’ha augmentat el % de 
donatiu. 

o Hi ha hagut molts problemes amb el retorn de talonaris i 
dels diners, s’ha tingut que cobrar via rebut en alguns 
casos. 

o Es decideix de crear una llista on constin aquelles famílies 
que no se li pot donar cap número ja que no ens em podem 
fiar. Ara mateix hi ha apuntades 15 famílies. 

o Poder caldria revisar la nota que es dona cares a l’any 
vinent. 

 

• Fira de roba/joguina de 2a mà 

o El benefici ha estat de 505.81 euros, repartit de la següent 
manera, venda de joguines: 353.31 euros, venda de roba: 
121.08 euros i servei de bar: 31.35 euros. 

o S’ha de felicitar a la gent que va col·laborar. 

o Degut a algun malentès i algun problema de coordinació, 
s’ha cregut convenient la redacció d’un protocol de 
coordinació dels pares/mares enllaç en els mercats que es 
fan a l’any. S’adjunta aquest protocol a l’acta.  

 



B. Informació de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

 

• Comissió de la revista 

o El número 14 ha sortit publicada al febrer de 2010. 

o Aquest número ha estrenat capçalera, maquetació, 
imatges, a tot color i alguna que altre novetat en el 
contingut, com ara la nova secció “L’AMPA a la Torrentera” 

o Aquest número el podem considerar excepcional pel que fa 
a la seva impressió a tot color a un preu excepcional, per la 
qual cosa pot ser que en d’altres números haguem de fer 
canvis al respecte. 

 

• Comissió projecte “PATI” 

o Disposem al voltant de 6.000,00 euros per aquest projecte. 

o Ens estem trobant amb molts problemes per portar a bon 
terme aquest projecte, quan es planteja se’ns diu que ens 
hem de posar d’acord amb el consorci, que els elements 
han d’estar homologats, etc...  

o S’ha demanat pressupost per fer el rocòdrom horitzontal, 
però l’empresa ens ha presentat un pressupost molt alt que 
ja s’ha decidit dins de la comissió de no acceptar, s’ha 
demanat reduir-lo i de demanar-ne a més empreses. 

o Se segueix treballant i a l’últim Consell Escolar es va 
demanar la creació d’una comissió mixta pares-mestres per 
aquest projecte, no tenim encara resposta. 

o Es creu convenient parlar amb el consorci per saber si 
estem demanant coses impossibles o que podem fer. 

 

• Comissió de l’escola de pares 

o Estan preparant la trobada del proper dilluns dia 8 a les 9 
amb la xerrada “Ni prínceps blaus ni princeses promeses” 

o La propera xerrada segurament serà “La comunicació dins 
la llar” 
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o Ja s’han rebut les enquestes, unes 20 respostes. S’adjunta 
gràfic de les respostes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Consell escolar 

o S’informa de les jornades de portes obertes per a les 
famílies que han de matricular els seus fills/es, aquest any 
s’ha avançat tot el procés. Seran el dilluns dia 25.01 amb 
47 famílies inscrites i el dijous 28.01 amb 35 famílies. La 
directora va assignar a dos mares de l’AMPA per anar a 
xerrar. 

o S’apunta que aquest any hi ha 14 germans que tenen 
prioritat a la matriculació. 

o S’informa que s’està treballant en una proposta per al nou 
equip directiu que estaria formada per la Maria Urbano com 
a directora, la Pepa Carbonell com a secretaria i la Núria 
Ivern com a Cap d’estudis. 

o Que es va llegir una carta d’un pare que es queixava del 
tracta que l’escola va tenir vers a un accident a l’últim dia 
d’escola abans de les vacances de Nadal. 

o Es va presentar el tancament econòmic del curs 08/09 i es 
presenta el pressupost 09/10 



o L’AMPA va demanar que es pintés les línies del pati i 
s’arrangés la xarxa protectora de darrera la porteria que 
dona  a la rampa d’accés. 

o La festa de 6è serà el dissabte dia 19 de juny 

o Del tema de pintar xarrancas, jocs al bancs, ... no es van 
pronunciar, cal demanar-ho per fer el mateix dia que es faci 
el tema del reg de l’hort. 

 

C.  Torn obert de paraula  

No hi cap intervenció 

D. Aprovació de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format 

 
La propera reunió serà el dimecres dia 11 de març a les 21h. 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES FIRES 
 
 
FUNCIÓ COORDINACIÓ: 
 

- Convocar reunions 
- Fer-se càrrec de demanar claus de l’escola 
- Responsabilitzar-se d’obrir i tancar l’escola els dies de mercat 
- Gestionar el sobrant de les fires: 

o avís a famílies de l’escola amb necessitats 
o avís a l’escola: mestres i monitors 
o fer-ho arribar a entitat (segons propostes) 

- Gestionar llistes, notes, correus... 
o A la primera reunió de curs/classe es demana el correu d’enllaços 

de classe 
o A primera reunió enllaços es proporciona un llistat amb totes les 

dades d’enllaços 
- Penjar cartell de difusió dels mercats a l’escola i al barri 
- Fer arribar al responsable de la web informacions i resultats de les fires 
- Elaborar la memòria de la comissió per a l’assemblea de l’AMPA 

 
 
PRIMERA REUNIÓ D’ENLLAÇOS A PRINCIPIS DE CURS: 
 

- S’estableixen dates de fires, de notes via motxilla i reunions necessàries 
o Per primera fira es reparteixen els torns de recollida de joguines i 

roba: matins 9-9’15, tardes 17-17’15. Tot el material es durà al 
magatzem del pati (demanar clau a secretaria) 

o Es fixen encarregats del servei de bar 
- Es proporciona full de contactes d’enllaços i altres informacions 
- Renovació de coordinació 

 
FIRA DE JOGUINA-ROBA (Desembre): 
 

- Cartells de difusió (Comissió Comunicació): es pengen a escola i barri 
una setmana abans 

- Recollida de joguines i roba segons els torns establerts 
o Divendres tarda tothom que pugui per a triar i classificar 
o Es fixen els preus i es fan cartells 
o Encarregats de bar fan compra necessària  



- Dia Fira: 
o obertura escola 1h abans fira per enllaços 
o repartiment de llocs on serà cada persona i torns si s’escau: 

 bar 
 paradetes joguines 
 paradetes roba 
 venda de samarretes de l’AMPA (preu: 8€ petites, 10€ grans) 
 música i megafonia 

o recollir i netejar entre tots i totes. El sobrant es torna a desar al 
magatzem. Es fixa una data per quedar amb tothom que ho hagi 
de mirar, i la resta es durà a alguna entitat. 

o tots els diners recollits es comptaran entre alguns enllaços, 
separant els diferents conceptes, i un encarregat ho durà a la 
secretaria de l’AMPA per fer l’ingrés 

- Es fa arribar la informació dels resultats de la fira per a penjar-ho a la 
web 

 
 
FIRA DEL LLIBRE (Abril): 
 
El procediment i organització és la mateixa que la fira de joguina i roba. 
 
En aquesta fira s’organitza una Quina, els encarregats són els pares i mares de 
primer (organitzadors de la festa de comiat de curs). Es posa en contacte amb 
primer per fixar en quin moment de la fira es farà. 
 
 
Les tasques que es realitzen durant les fires, recollides, classificació i 
qualsevol altre feina, són obertes a tothom que hi vulgui col·laborar. 

 


