
Acta assemblea 10 de novembre de 2014 
 
Assistents/es: Mireia, Clara, Mónica, Laura, Ismael, Jaume, Clara, Nekane. 

 
Ordre del dia: 

 
Economia 
Projecte pati: parlem de diners? 

Preparació Assemblea 17-N sobre pressupostos 
Relleu comissió Festes 

Representació de l'AMPA al Consell Escolar  
Precs i preguntes. 
 

Economia 

 

Sols s'ha rebut els IBAN del 50% de les famílies 
S'ha de reforçar la demanda dels IBAN a les famílies. S'acorda que es farà per mitjà d'un full 
informatiu on s'haurà d'escriure l'IBAN. També s'informarà de la propera assemblea econòmica pel 

proper 1-12-14 i per últim es donarà l'opció a triar de passar el rebuts mensual o anual.  Es posarà a 
la motxilla de cada nen/na i 'informarà als/les mestres perquè el recullin i ens el facin arribar a 

l'AMPA. 
Com a segona opció, si aquesta no funciona, serà enviar un mail personalitzat. 
 

 
Preparació Assemblea 17-N sobre pressupostos 

 
S'aplaça la data al dia 1-12-14 ja que falten dades per presentar a l'assemblea i tenir clars els 
pressupostos. 

 
Projecte pati: parlem de diners? 

 
El projecte en aquests moments està una mica paralitzat. Fins avui (11.11.14) que no s'ha fet 
claustre no s'han definit les pautes a seguir. S'està pendent per part de la Carme que informi sobre 

les decisions preses pel claustre. 
La clau de volta en aquest tipus d'activitats en altres escoles està en el propi claustre que és pro-

actiu i està per la feina. Sembla que el nostre claustre no mostra aquests senyals. 
 
Es planteja demanar els serveis remunerats d'un assessor per guiar i assolir el Projecte Pati. El cost 

d'aquesta persona està al voltant dels 600€. 
 

Representació de l'AMPA al Consell Escolar  

 
La Mireia deixa l'AMPA i es necessita a algú de 16:30 a 18:30 un cop al trimestre per representar a 

l'AMPA al Consell Escolar. Es proposarà a la resta de l'AMPA a veure qui la pot substituir. També 
s'haurà de cobrir la gestió dels casals d'estiu. 

La Mireia fa l'apunt que s'han perdut 100 de subvenció dels passats casals d'estiu A causa de que els 
pares implicats de serveis socials no varen portar la documentació necessària. 
 

Precs i preguntes 

 

Es fa èmfasis sobre el fet que no hi ha gaire relleu a l'AMPA.  S'ha de mirar com aconseguir la 
participació de més mares/pares  sobre tot de P3. 



 
La Laura informa que va estar amb els tècnics de l'Ajuntament i estan amb la problemàtica de que 
un roser PROTEGIT està creixent al voltant de la tanca modernista catalogada. S'ha decidit q per no 

afectar al creixement del roser s'haurà d'enderrocar la part de la tanca afectada. 
També hi ha un pi que sobrepassa la pèrgola que s'ha de tallar i per finalitzar es proposa  replantar 

amb nous arbres  que siguin més productius. 
 
Respecte a l'entrada de cotxes al carrer de l'escola s'ha comentat que es pot fer el que sigui necessari 

sempre i quant es deixi l'espai de 4 metres ja que és un carrer de doble sentit. 
 

 
  
 

 
 

 
  


