
ACTA AMPA 14_02_17 

 

1. ESTAT DE LES COMPRES ACORDADES 
2. PROPERES FESTES: REVISIÓ DE DATES I PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS  
3. MENJADOR  
4. REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR  
5. ESTRATÈGIES PER A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS PARES 
6. PRECS I PREGUNTES  

 

1. COMPRES 

Rocòdrom: s’informa sobre la reunió entre l’Ismael Blanco i el Jordi Rovira, en la 
que el Jordi ha comunicat que el rocòdrom a l’exterior està fora de normativa. La 
Sònia Pérez ha demanat informació a la FAPAC i està a l’espera. Seguirem 
investigant per acabar de prendre un posicionament. El criteri de l’AMPA és que el 
millor seria el rocòdrom a l’exterior. L’escola, però, té pressupost pel rocòdrom  i 
sembla que vol tirar endavant amb l’execució del projecte (2.000€).  

Si el rocòdrom el posa l’escola, es destinaran aquests diners a altres prioritats que 
caldrà determinar. Es proposa que es reservi per, l’any vinent, gastar aquestes 
diners en altres projectes com la il·luminació pel teatre o les cortines.  

Travesses de l’hort: aparentment, les travesses que ha demanat l’escola no són per 
l’hort sinó per fer una jardinera perimetral al pati dels “petits” i ja s’estan 
instal·lant.   

Material escolar: la Noe i la Tània aniran a comprar-ho. Hi ha 300€ de pressupost. 
Es parlarà amb la Montse Julià per acabar de veure quines són les necessitats.  

Miralls i espatlleres mòbils: s’ha demanat pressupost: una barra de 3M més 3M de 
mirall: 1595€ en total, IVA inclòs.  

Per part de l’escola s’ha expressat certa disconformitat amb la manera que l’AMPA 
decideix les prioritats d’inversió, en el sentit que provoca una lentitud innecessària.  

 

2. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

Es proposa que les colònies en família passin al 13-14 de maig. Es deixa en stand-
by fins que els organitzadors confirmin la seva disponibilitat.  

Festa de la primavera: 7 de maig. La Montse Bertolí aclareix que ella s’ha 
compromès a organitzar les colònies però no la festa de la primavera. Caldrà 
confirmar, doncs, la disponibilitat d’altres persones. Ho preguntarà la Montse.  

Festa dels 40 anys de l’escola: 20 de maig. 

Sopar de fi de curs: 16 de juny.  



Caldrà organitzar bé la comissió de festes per tal d’evitar que els integrants se 
saturin de feina.  

3. MENJADOR 

L’Elsa ha informat per e-mail que els monitors  

 

4. CONSELL ESCOLAR 

En la darrera reunió es van esmentar projectes de l’escola per enguany (per 
exemple, de promoció de la lectura) i es va aprovar el pressupost.  

Es pregunta si es va tractar el tema dels compromisos de l’Ajuntament amb l’escola. 
No es va tractar (només el tema de la tanca, que ja està resolt).  

5. ESTRATÈGIES PER LA PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES 

Es passa a la propera reunió  

6. PRECS I PREGUNTES  

L’Ismael recuperarà el llistat de compromisos que l’Ajuntament va adquirir amb 
l’escola per veure en quin estat es troba la seva execució i poder tornar a plantejar 
les demandes pendents de resoldre.  

S’aprova que s’enviï un whatsapp de recordatori a les famílies per tal que no 
s’aparquin els cotxes al davant de l’escola quan es deixen o recullen els nens.  

Les actes d’aquest curs no estan penjades a la web. L’Ismael i la Sònia es 
comprometen a resoldre-ho el més aviat possible.  

 

 

 

 

  


