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Dia: 16.05.13 
Hora: 21 h 
Curs 12-13 
Assistents: 25 
 
Ordre del dia: 

A. Informacions per comissions 

B. Informacions de la Junta i Consell Escolar 

C. Torn obert de paraula 

D. Aprovació de l’acta i data de la propera reunió 

 
 

A. Informacions per comissions 

 
1. Valoració de la Fira del llibre 
 
Tot i que en general la valoració ha de ser positiva, es comenta de que va 
assistir-hi menys gents que en d’altres anys. També es va comentar que 
faltaven algunes mares/pares enllaç. 
 
Les escriptores convidades no van vendre masses llibres, poder pel preu dels 
llibres. 
 
Pel que fa a la quina, es comenta que el preu era car i que es va anar canviant 
i fent ofertes i va fer que no fos equitatiu entre les famílies. 
 
2.  Extraescolars 
 
La festa serà el dia 1 de juny i es descarta fer-ho tot el dia (matí i tarda). 
Ja tenen els horaris de la festa  i s’informa de varies coses: 
 

 Que a l’activitat d’escacs es convidarà al SAFA i serà recíproc a la 
seva festa. 

 Que el divendres 31 de maig hi haurà la festa de DIVERS de 
l’activitat de futbol i que aquest any serà a la nostra escola. Faran 
mini partits i hi haurà berenar i medalles per tots/es. 

 Que el divendres a les 16:30 s’ha de convocar a les famílies per 
posar la tarima al gimnàs. 

 Que es farà un taller de pintura per tothom que vulgui. 
 
 



Cares al curs vinent es comenta que es seguirà fent el mateix procediment 
d’inscripció ja que va funcionar molt bé. Que s’està mirant d’oferir noves 
activitats. 
 
S’aprova la compra d’un equip de música que sigui més o menys fix al gimnàs i 
de mirar de fer un pressupost per a la il·luminació al gimàs també. 
 
3. Comissió Defensem l’escola pública de qualitat 
 
Que a la tancada que es va fer a l’escola va haver-hi moltíssima gent, al 
voltant de 150 persones i destacar que hi havia mestres i monitors de l’AMPA. I 
que a la manifestació també hi va assistir molta gent. 
 
Hi havia programat un Flashmob però s’ha decidit de no fer-ho. 
 
Que probablement hi haurà una altre compra col·lectiva de samarretes grogues 
degut a les peticions rebudes. 
 
Es comenta la intervenció del Pau Gonzalez a la gala del català de l’any i 
s’acorda de fer una menció al web de l’AMPA i a les nostres xarxes socials. 
 
4. Casal d’estiu 
 
Aquest any les inscripcions han estat molt fluixes i s’han retallat hores de 
neteja i de servei de seguretat de la piscina. Per falta d’inscripcions, la 6a 
setmana no es farà. 
 
Hi haurà una reunió de les comissions de casal i econòmica per veure la 
viabilitat del projecte. 
 
5. Comissió 10è Aniversari 
 
Que hi haurà venda de samarretes els dies 17 de maig, 1 i 21 de juny. 
 
6. Comissió Festa fi de curs 
 
La Festa està tota preparada amb moltes sorpreses i sembla que com s’han fet 
moltes activitats extraordinàries per recollir diners (berenars, concursos, etc ) 
sembla ser que hi haurà diners per poder-los posar en d’altres projectes d 
el’AMPA. 
 
CAL QUE LA GENT S’APUNTI A LES COMISSIONS. HI HA COMISSIONS AMB 
MOLT POCA GENT. Farem crides més sovint i concretes 
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B. Informacions de la Junta i Consell Escolar  

 

S’informa del tema de la natació curs 2013/2014. Es comenta que es va 
presentar l’escrit amb 389 signatures de mares i pares i 44 dels monitors/es. 

 

El problema se centra en: 

 que ningú quedi exclòs per motius econòmics.  

 Que primària farà l’activitat mitja hora més tard i ho farà en horari 
no lectiu. 

 Mirar d’oferir en aquest horari a 5è i 6è 

 

La comissió ja té programades reunions amb el SAFA per trobar solucions. 

 

C. Torn obert de paraula 

 
El projecte de recollida de taps per a un projecte solidari s’ha d’anar fent 
publicitat i que sigui un projecte d’escola. 
 
Es proposa la creació d’una nova comissió amb l’objectiu: 

 Fer una xarxa de tots les famílies que tenen un fill/a amb alguna 
necessitat educativa especial 

 Buscar/compartit recursos/informació/ajuts/etc... entre tots. 
La proposta es veu molt positiva i se’n mirarà la viabilitat de la seva creació i 
gent que la pugui dur a terme, hi ha una mare que se’n ofereix. 

 



D. Aprovació de l’acta i data de la propera reunió 

 
S’aprova amb els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest 
format .No determinem cap data a l’espera de tenir alguna trobada amb l’equip 
directiu o la convocatòria d’un consell, etc ... 

 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 

 


