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Dia: 27.04.09 
Hora: 21 h 
Curs 08-09 
Assistents: 32 
 
Ordre del dia: 

A. Fira llibre 

B. Casal estiu 

C. Informacions diverses 

D. Torn obert de paraules 

E. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió  i de l’acta 

 

A. Fira llibre. 

La conclusió de la Fira és que ens hem de felicitar per moltes coses, la gran 
participació, la gran col·laboració tant el dia de la fira com la setmana de 
recollida o de dies de preparació, balanç econòmic... 

El fet de que els convidats fossin tant coneguts va ajudar molt. Els convidats 
també van estar molt a gust i van participar a la festa. 

Pel que fa a la Quina organitzada pels pares de 1r va ser un èxit contundent 
com per instaurar-la per altres anys. Els premis a donar que es van aconseguir 
van ser de qualitat i nombrosos, per la qual cosa va ajudar a l’èxit. 

Pel que fa a la distribució de les taules i del bar també es consideren correctes 
i s’arriba a la conclusió de que deixant mitja pista lliure per joc n’hi ha prou, i 
que les taules al voltant del Bar també van ajudar al consum i a la comoditat 
de la gent.  

El resum dels guanys econòmics per a l’AMPA han estat: 
• Bar: 246,26 € 
• Quina: 528,40 € 
• Llibres: 546,00 € 
• Samarretes: 278,00 € 

 
Els llibres que han sobrat, els revisarà l’escola i després es portarà a ONG’s. 
 



Cara a l’any vinent es podria mirar de fer algun concurs o activitat dirigides als 
nens/es. 
 

B. Casal estiu  

 
La Comissió del Casal d’estiu informa del següent: 
 
Les dates seran les següents: 5 torns de cinc dies del 29 de juny al 31 de juliol 
i 2 torns de 4 dies de l’1 al 10 de setembre. 
 
S’ha d’informar al Consell Escolar, sobretot per les dues setmanes de 
setembre. 
 
La circular informativa sortirà aquesta setmana i es penjarà tots els documents 
(nota informativa, graelles, normes, full d’inscripció, etc...) 
 
La reunió informativa serà el proper dia 14 de maig a les 17:15 on també 
s’oferirà servei de guarderia. 
 
Preus del casal: 
 
Hi ha tres modalitats d’inscripció i tres preus diferents. També s’oferirà servei 
d’acollida al matí i a la tarda. Les inscripcions de nens/es de fora de l’escola té 
un cost per a l’assegurança de 3,50€. 
 
Servei Preu torn de 5 dies Preu torn de 4 dies 

De 9 a 13 h 58,00 € 46,40 € 

De 9 a 15 h 76,00 € 60,80 € 

De 9 a 17h  82,00 € 65,60 € 

Acollida matí 11,00 € 8,80 € 

Acollida tarda 8,00 € 6,40 € 

 
Les dates d’inscripció: 
 

• dimarts tarda de 16:30h a 17:30h dies 19 i 26 de maig 
• dimecres matins de 9 a 10h dies 20 i 27 de maig 
• dijous tarda de 16:30h a 17:30h dies 21 i 28 de maig 

 
Les places màximes per torn seguirà sent de 140. 
 
La piscina es muntarà el divendres dia 26 de juny i el desmuntatge serà el 
divendres dia 31 de juliol. Es farà una crida per demanar ajuda. 
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Es fa la petició d’estudiar el fet d’ampliar a quatre sortides amb autocar, però si 
es segueix amb el pressupost que es disposa no serà possible. Per la qual cosa 
és decideix de demanar altres pressupostos a empreses d’autocar per veure si 
és possible. Si es trobés una empresa més econòmica s’informarà a l’escola 
per si es aquest també es pot utilitzar per a les sortides de classe i de colònies. 
 

C. Informacions diverses 
 
a. Tendals 
 
Com ja sabem hi ha un projecte com a solució definitiva, però degut al seu alt 
cost econòmic i la pregunta de si ha de ser l’AMPA qui assumeixi aquest cost,  
es planteja una opció temporal i factible per aquest estiu. 
 
Aquest projecte es tracta de aprofitar part d’instal·lació de l’any passat, en 
concret el cable que hi ha a la paret de l’edifici. 
 
Com a novetat de l’any passat, és aprofitar els quatre bancs de formigó per fer 
posar-hi uns pals per fer trams perpendiculars a la paret. Aquests pals estaran 
folrats amb escuma per protecció. 
 
S’ha parlat amb la direcció i està d’acord amb la solució. Hi haurà una reunió 
conjunta amb direcció, AMPA i ajuntament. 
 
És decideix un pressupost màxim de 600 € per dur a terme aquesta solució i 
aplacem la decisió de la solució “definitiva” depenen del resultat d’aquesta 
solució “temporal” 
 
Es presentarà aquesta solució al Consell escolar. 
 
b. Extraescolars 
 
El curs vinent es farà l’activitat de coral de 1è a 6è. Ho farà l’empresa Diver’s. 
El Consell escolar ens va deixar l’aula de música. 
 
El curs vinent l’empresa Diver’s també portarà l’activitat d’anglès. En aquesta 
activitat hi haurà canvis de manera de portar l’activitat cap a una vessant més 
lúdica i només s’oferirà l’activitat a P4-P5 i de 1r a 4t. 
 
La Comissió intenta de conservar els horaris any darrera any. 
 
Les activitats per a grans de Hip-Hop i patinatge no s’oferiran. 
 



Aviat es passarà la pre-inscripció i prepararan tot per poder-ho passar al 
consell escolar per a la seva aprovació. 
 
c. Ús de la megafonia al pati 
 
 
Es mirarà el tema “legal” de l’ús de la megafonia, però tot i que ho pugui ser, 
cal tenir una mica de cura en el volum i estona d’ús. 
 
d. Festes d’aniversari a l’escola 
 
S’informa que l’ús d’aquest curs del pati de l’escola ha funcionat correctament, 
amb unes 16 festes i que la immensa majoria escull el diumenge al matí, però 
que amb les possibilitats de fer les festes fora de l’escola es decideix no tocar 
res del que ja hi ha establert. 
 
e. Informacions Consell escolar 
 
 

• S’ha fet una medició de les antenes de telefonia que hi ha al 
voltant de l’escola i no hi hac anomalia. 

• L’última vaga de mestres, van anar-hi 130 alumnes i tot el 
funcionament va ser correcte. 

• Han pres mesures per tenir un control pressupostari més eficaç. 
• Han presentat un Pla Experimental de llengües estrangeres 

2009/2012: anglès que haurà de ser aprovat pel consell escolar. 
• Es va aprovar el projecte de la reutilització de llibres i es crea la 

comissió 
• Es presenta la dimissió de la Mercè Barroetabeña Cervera com a 

representant al Consell Escolar dels mestres. Al proper consell es 
presentarà la nova representant. 

 
 

D. Torn obert de paraules 

 

No hi hac intervenció més 
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E. Aprovació dels acords presos a la mateixa reunió i de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format. 
La idea s’accepta i podem valorar el seu funcionament més endavant. 

 
La propera reunió serà el dilluns dia 28 de maig a les 21h. 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 

 

 
 
 


