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Dia: 28.05.09 
Hora: 21 h 
Curs 08-09 
Assistents: 15 
 
Ordre del dia: 

A. Informacions Casal d’estiu 

B. Informacions Extraescolars 

C. Tendals 

D. Informacions altres comissions 

E. Torn obert de paraules 

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

A. Informacions Casal d’estiu. 

Avui s’ha tancat la inscripció amb el resum següent: 
• Assistents: 

− 1a setmana: 117 
− 2a setmana: 123 
− 3a setmana: 95 
− 4a setmana: 56 
− 5a setmana: 39 
− 6a setmana: 56 
− 7a setmana: 63 

 
• Hi ha 18 nens/es de fora, dels quals 9 són futurs P3. 

 

La 4a excursió s’ha estat mirant, i els pressupostos que es van mirar a altres 
empreses eren superiors o iguals, ara el que cal mirar amb la Comissió 
Econòmica, el torn on cal fer aquesta sortida i mirar el nombre d’assistents per 
tal d’ajustar-ho i veure la seva viabilitat. 

Es canvia la data de muntatge de la piscina al dissabte dia 27 de juny en lloc 
del divendres dia 26 per tal de disposar de més temps per vigilar l’aigua. Es 
confirma la data de desmuntatge pel divendres dia 31 de juny. S’informarà al 
web i mitjançant el correu electrònic per tal de fer-ho més públic. 



Informacions Extraescolars  

 
Ja s’ha lliurat el tríptic informatiu que també inclou la pre-inscripció. 
 
S’han modificat les quotes per tal de deixar-les amb preus aprocimadament 
iguals segons la seva durada. 
 
Es presentarà al Consell Escolar per a la seva aprovació tal i com es fa 
normalment. 
 

B. Tendals 
 
El Consorci retira la seva proposta de fer el muntatge amb el material 
subministrat per l’AMPA.  
 
Es decideix tirà endavant amb el projecte amb el vist i plau de la direcció de 
l’escola. 
 
El material ja està encarregat. Es decideix de fer el muntatge el dissabte dia 13 
de juny. Es farà convocatòria a la web i via correu electrònic 
 
S’ha de parlar amb la gent que te reservat el pati per festes d’aniversari, el 
dissabte a la tarda i diumenge al matí en cas que s’allargués el muntatge. 
 
 

C. Informacions altres comissions 

Ja es pot avisar a la ONG per venir a buscar els llibres de castellà que van 
quedar de la fira del llibre. 

Es demanarà a l’escola que el seu material no es quedi al mig com ara que hi 
ha dues porteries de futbol. 

La comissió de la festa de fi de curs comenta que la organització va bé i que 
estan a punt d’enviar una carta a les famílies. 

Hi ha dubtes amb la tarima, que no se sap si es podrà aprofitar que els de 6è 
la pujaran al pati. 

La revista: En l’ànim de reduir despeses econòmiques que ha d’assumir 
l’AMPA, s’ha pensat que fora convenient replantejar el tipus de paper que es fa 
servir en la impressió  de la revista, ara es fa en paper setinat de 120gr. Un 
cop s’han fet uns pressupostos en altres impremtes, s’ha comprovat que 
efectivament si es baixes a un paper de 90gr es podrien reduir les despeses en 
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uns 300 euros. A part del cost econòmic, també faríem una bona inversió en el 
tema ecològic. 

Per tal de documentar aquest canvi, s’han fet dos pressupostos i s’ha decidit: 

• Anar a la propera reunió de la Comissió de la Revista per tal 
d’exposar el tema 

• Escollir, sempre i quant la comissió també n’estigui d’acord, la 
opció d’imprimir a 90gr la revista i que surt al voltant d’1,10 € 
l’exemplar. 

En una reunió convocada en caràcter d’urgència del Consell Escolar, s’aproven 
les festes de lliure disposició, les dates de la jornada intensiva i el període 
d’adaptació de P3 pel curs 2009-2010. 

D. Torn obert de paraules  

Hi ha una pregunta referent a les noticies que han estat publicades a la premsa 
aquests dies que fan referència a l’adquisició d’ordinadors portàtils pels 
nens/es de 5è. Com no se sap res al respecte es traslladarà la pregunta al 
proper Consell Escolar. 

Un pare proposa de fer un grafiti a la porta principal de l’escola que fos dirigit 
per l’aula de plàstica. Es traslladarà la idea al proper Consell Escolar. 

Es demana que quan hi hagi partits de futbol es puguin posar les xarxes. Es 
decideix de tenir-ho en compte cares a l’any vinent i a saber on es guardem 
per tal de poder-les posar i treure quan es necessitin. 

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 dijous dia 2 de juliol a les 21h on es farà el 
comiat del curs tot fent un sopar. 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 


