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Dia: 07.05.15 

Hora: 21 h 
Curs 14-15 

Assistents: 14 
 

Ordre del dia: 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

B. Insubmissió a la LOMCE 

C. Informació de la Junta 

D. Informacions del Consell Escolar 

E. Informacions de les comissions i grups de treball 

F. Torn obert de paraules 

G. Acords presos 

H. Data pròxima reunió 
 

 

A. Aprovació acta anterior 
 

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 16 d’abril de 2015 i 

s’aprova sense cap esmena. 
 

B. Insubmissió de la LOMCE 
 

Les representants de la Junta comenten que per poder-nos adherir-nos com a 

escola insubmisa, cal fer-ho en Consell escolar. 
Aquest curs ja s’han fet les proves i per tant ja hem arribat tard per fer-ho.  

Però s’acorda que es buscarà tota la informació al respecte, de que cal fer, 
com, quant, etc...i s’exposarà en la propera reunió d’AMPA. I es portarà a 

terme la seva votació d’adhesió. 

 

C. Informacions de la Junta  

Els representants de la Junta comenten que abans d'acabar el mes de maig 
s'iniciarà formalment el procés de canvi de conveni, començant el mes de 

consultes que s'ha de deixar legalment per, si s'escau, poder fer finalment el 
canvi. 

També es comenta que aquest curs es jubilen l’Angels (la conserge) i dues 
mestres especialistes de l’escola. I durant la reunió s’acorda que se'ls farà un 

detallet de part de l’AMPA a cadascuna d'elles. 
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D. Informacions del Consell Escolar  

Els representants del Consell comenten que fins la setmana vinent no hi haurà 

reunió del Consell. I que per tant, durant la propera reunió d’AMPA ja podran 
comentar els temes tractes durant el Consell. 

 

E. Informacions de les comissions  
 

Comissió casal d’estiu: 
 

Encara no es coneixen les dades concretes de les inscripcions, però en termes 

generals comenten que: 
 

- Les inscripcions pel proper casal d’estiu han augmentat significativament. 
- Que les colònies dels dies 28 i 29 de juny es faran segur. I el més 

probable que amb monitors de l’escola. 
- I que com a novetat, enguany a principi de juny es realitzarà una reunió 

amb monitors i pares dels nens inscrits al Casal. 
 

Comissió colònies: 
 

Els representant de la Comissió comenten que hi ha 124 nens apuntats de les 

colònies que aquest any organitzarà l’AMPA a finals de maig. 
Aquesta setmana sortiran els papers de les autoritzacions i informacions. 

I que en general ja ho tenen tot organitzat i lligat perquè surtin una colònies 
genials. 

 
Comissió serveis: 
 

Es comenta que s’està renovant el contracte amb l’empresa de menjador de 
Pam i Pipa. 

 
Comissió Extraescolars: 
 

S’està estudiant la possibilitat de proposa una nova extraescolar de tècniques 
circenses pels alumnes de P4 a 3r, pel curs vinent. Actualment s’està està 

estudiant la seva possibilitat horària i d’espais per quadrar dins les activitats 
actuals. 
 

S’acorda que s’enviarà un correu a totes les famílies, per iniciar una recollida 

de propostes de noves extraescolars pel curs vinent. Les propostes que es 
facin arribar hauran d’incloure la informació de a quina edat estaria destinada 

l'activitat, quin espai necessitaria, etc. 
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I un cop recollides les propostes, es faria arribar a totes les famílies de nou 

una enquesta amb les activitats actuals d’aquest curs i les noves propostes que 
hagin arribat per conèixer quines serien les seves preferències. 
 

També s’acorda encarregar samarretes per l’activitat d’extraescolars de futbol. 
 

F. Torn obert de paraula 
 

Una mare comenta que creu que les sortides de l’extraescolar de futbol, quant 
juguen en una altre escola, estan una mica desorganitzades. I que troba que el 

document amb la informació d’aquesta lligueta de futbol, que es fa arribar a 
les famílies no queda del tot clar (sobretot per les famílies que no hi entenen 

massa de futbol). 
El responsable de les extraescolars comenta que de cara al curs vinent ja es 

refaria el document de la informació a les famílies. I que es comentaria el fet 
de les sortides als monitors. 

 
Una família de 1r comenta que  ja tenen bastant organitzada la festa de final 

de curs. I que amb els diners que s’han guanyat en les dues fires de roba i de 

llibres de 2ª mà seran suficients per organitzar tot. 
Finalment la Junta comenta que com cada any, totes les despeses que generin 

la festa de final de curs hauran de disposar de factura. 
 

Una mare proposa d’adherir-nos al suport de la petició de l’escola bressol del 
petit Príncep. S’acorda que ens adherirem com a AMPA i que es faran un parell 

de jornades de recollides de signatures a la porta de l’escola. 
 

G. Acords presos 

 

- S’intentarà fer una xerrada de la XEI (Xarxa d'Escoles Insubmisses) 
- S’acorda que s’engega de fer els detalls per les dues mestres especialistes i la 

conserge que es jubilen aquest curs. 
- S’acorda adherir-nos com a AMPA a la petició del local de l’escola de Petit 

Príncep. 
- Es compraran samarretes per l’activitat d’extraescolars de futbol. 

- Es farà una demanada de propostes de noves extraescolars. I desprès es farà 
un sondeig amb les famílies. 
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H. Data propera reunió 
 

Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió 
serà el dijous 4 de juny de 2015. 

 
I que el dijous 25 de juny, es farà la reunió-sopar de comiat del curs. 
 

 

 

Vist i plau 

 

 

La secretària      La presidenta 

 

 

Laia Soler           Míriam Nicodemus 
 

 


