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Dia: 18.10.12 
Hora: 21 h 
Curs 12-13 
Assistents: 35 
 
Ordre del dia: 

A. Informacions per comissions 

B. Calendari preliminar de les activitats de l’AMPA 

C. Loteria de Nadal 

D. Informacions de la Junta i Consell Escolar 

E. Com afecten les retallades a l’escola pública a l’educació dels 
nostres fills/es? 

F. Torn obert de paraula 

G. Aprovació de l’acta i data propera reunió 

 
 

A. Informacions per comissions 

 
1. Comissió Extraescolars 
 
S’informa del que el canvi de mètode per fer les inscripcions ha funcionat 
millor i s’ha estalviat molta feina. Aquest curs s’ha fet en tres dies d’inscripció i 
no s’ha fet pre-inscripció al juny. 
 
També es comenta que aquest any torna a funcionar el servei de trenet de 
l’activitat de basquet que fa l’Horta i que funciona molt millor. 
 
2. Comissió “Per a una escola pública de qualitat”  
 
S’informa del que hi ha previstes diferents actuacions al llarg d’aquest 
trimestre, en concret es parla de que el 5 de novembre hi ha prevista una 
cadena humana que uneixi a les escoles del barri. Després al desembre un 
acte a la plaça Eivissa. 
 
S’està organitzant una venda de samarretes grogues per després demanar que 
els dimecres siguin grocs i fer que tota l’escola s’impliqui.  
 
Es parla també de fer un protocol d’actuació en quan hi hagi alguna baixa de 
mestre per tal d’enviar correus, etc ... 
 



 

B. Calendari preliminar de les activitats de l’AMPA 
 
Mirem de posar dates provisionals per les fires i per la festa d’extraecolars: 

 Fira roba i joguines 16/12/2013 
 Fira del llibre 21/04/2013 
 Festa extraescolars 01/06/2013 
 Festa fi de curs 21/06/2013 

 

C. Loteria de Nadal  
 
Ja tenim reservat el número de loteria de nadal, el 96.732.  
S’acorda reservar 10.000 euros 

 

D. Informacions de la Junta i Consell Escolar 
 
La Junta informa que el 26 de setembre es va fer la reunió de benvinguda a 
l’escola a les noves famílies amb un nombre d’assistents molt decebedor, amb 
menys de 10 famílies presents. 
 
Que s’ha tirat endavant el projecte LEGO. 
Que es fa una recollida de taps de plàstic per a una campanya solidaria, en 
aquest sentit cal poder informar més com funciona i on estan els punts de 
recollida. 
 
Que s’ha apujat l’IVA del menjador del 8% a 10% i el de natació del 8% al 
21% 
 
Es torna a informar que falta gent a les comissions 
 
Del consell escolar, s’informa dels següents punts: 

 Es va aprovar el PGA i que s’han tret les activitats extraescolars 
dirigides als pares i a les mares del PGA, per la qual cosa s’haurà 
de demanar un ús social del centre que ha d’incloure les 
assegurances. 

 Que les sortides i colònies aquest curs es podran fer, ja que hi ha 
18 mestres que si poden fer-ho i poder caldrà pensar en un 
sistema de voluntariat de mares/pares per fer acompanyaments. 

 Que es va demanar que el projecte de gegants funciones millor i 
que es pugui crear una colla. 

 Que els actes del 10è aniversari començaran al setembre 2013 i 
dubten si faran alguna cosa el dia de la festa de fi de curs. 
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 A la consulta de si a P3 cal fer una llista on digui o especifiqui 
encara que hagi anat tot bé el dormir o menjar, les mestres ho 
descarten i veuen que si hi hagut alguna cosa es posa a la llibreta. 

 Que aquest curs hi ha eleccions de renovació de membres del 
consell escolar, en el sector mares/pares concretament la Mercè i el 
David. 

 

 

E. Com afecten les retallades a l’escola pública a l’educació dels 
nostres fills/es? 

 
Com a les reunions de classe ja s’ha parlat de tot això no es torna a parlar del 
tema. 

 

F. Torn obert de paraula 

 
No hi ha cap intervenció 

 

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

 

S’aprova l’acta amb els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest 
format. 

 
La pròxima reunió serà el proper 22 de novembre 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 

 


