
ACTA REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA I COMISSIONS 17 D’OCTUBRE DE 2012 

 

Ordre del dia: 

 

1.   Presentació i confecció membres de la Junta de l’AMPA i comissions 

2.   Presentació nous delegats i treball en comú. 

3.   Recull de suggeriments i preguntes per part dels delegats 

4.    Balanç inici de les extraescolars  

      5.  Breu balanç tancament servei de menjador curs 2011-2012 

6.   Projecte per obrir la biblioteca de l´escola fora de l´horari escolar 

7. Projecte col·laboració pares-escola ( recull d’oficis i aficions) Explicar delegats.( Consell 

escolar) 

8. Projecte pati de l’escola: pintar al terra jocs de pati i aconseguir de rodes de cotxe per a 

pati d’ infantil ( Consell escolar) 

 

Llista d’assistents: 

Membres de l’AMPA: 

- Eduard Giró (P5B) 

- Mariví Rubiales ( P5 i 2n) 

- Susana Fuentes (P5B) 

- Mar Alonso (4t) 

- Núria Aparicio (delegada 1rA) 

- Marc Prat (P3B i P5B) 

- Miquel Ruiz ( delegat 1rB) 

- M. José Parra (2n i 4t) 

- Llorença Calvet ( delegada P5A) 

- Núria Hijazo (1r) 

- M. Carmen de Francisco ( P5B) 

- Marta Font ( P5B) 

Pares assistents:  

- Marta Pujol (P3A) 

- Núria Banderas ( P3A) 

- Ester Castells (P3A) 

- Carme Manau (P3B) 

- Sonia Carmona (4tB) 

- Maria ( 4tA) 



- Eva Montoro ( 4tB) 

 

1. Es  presenten els membres de l’AMPA i la resta de pares i es defineixen les comissions 

que aquest curs continuen a l’AMPA: 

- Comissió de festes, extraescolars, menjador, socialització de llibres, informàtica i escola 

de pares. 

- S’informa que aquest curs no continuaran en el seu càrrec la Marta Font com a 

Secretaria i l’Araceli Benito com a Vice-Presidenta. Tots dos càrrecs queden actualment 

vacants i sense representació. 

- Els representants de les diferents comissions informen dels objectius per a aquest nou 

curs: 

 

Comissió de festes:  

Aquesta comissió està formada aquest curs per la M. Jose Parra, la Paula Miñano, la 

Susana Fuentes i l’Aracel·li Benito. 

La M. José ens presenta un informe detallat d’ingressos i despeses de la comissió de 

festes del curs passat. El curs 2011-2012 la comissió de festes va aconseguir un benefici 

net de 830,56€, dels quals s’acorda destinar 100€ als alumnes de 6è com a aportació per la 

seva participació a la festa de fi de curs de l’AMPA del mes de juny. La M. José comenta 

que la participació dels alumnes de 5è el curs passat va ser molt inferior a la de l’anterior 

any, per això l’aportació de l’ampa aquest any és menor. 

La comissió ja té decidides les activitats que durà a terme aquest curs, que serna 

presentades a l’escola. A la propera reunió ens confirmaran les mateixes. 

També informa de la participació de l’AMPA a la festa de la castanyada: 

- Com cada any, l’ampa comprarà les castanyes que els nens i nenes rebran a 

l’escola el dia 31 d’octubre. Aquestes castanyes s’han de tallar i preparar paperines 

de paper. La comissió demana col·laboradors per a venir a l’escola 2 dies: 

o Confecció de paperines: dia 23/10 a les 15h 

o Tallar les castanyes: dia 30/10 a les 15h 

La Mar s’ofereix a enviar un correu a tots els pares per a demanar ajuda aquests 

dos dies. 

Es demanarà a la Pepi, la cuinera,  si pot  torrar les castanyes al forn. 

- Taller de titella castanyera el dia 31/10 a partir de les 17h a l’edifici de primària 



- Els alumnes de 6è muntaran dues paradetes a les dues escoles per a vendre 

manualitats i berenar i recollir diners pel viatge de fi de curs d’aquest any. 

 

 

 

 

Escola de pares: 

L’Eduard Giró ens explica les xerrades i tallers per a pares previstos per al 1r trimestre: 

- Novembre: Xerrada de seguretat a internet impartida pels Mossos d’esquadra. Encara 

no sabem el dia. L’hora proposada serà a partir de les 19h. 

- Desembre: 2n teatre Forum per a pares a l’escola Artur Martorell. 

 

5. Comissió Menjador: 

La comissió de menjador de l’ampa està formada per 3 persones, l’Anna Heredia, la Mariví 

Rubiales i la Marta Soler que representen a l’AMPA a les reunions de la Junta de menjador i 

porten la comptabilitat de les despeses i els ingressos del servei de menjador de primària. 

 La Mariví informa que el curs passat 2011-2012 el servei de menjador de primària va acabar el 

curs amb un dèficit de 4.500€ que s’han assumit amb els beneficis d’exercicis anteriors. Explica 

que aquest dèficit es degut a diferents factors com l’encariment dels preus i la disminució en el 

número de nens que es queden al menjador. Aquest déficit ha provocat que aquest curs no 

s’hagi contractat a l’ajundant de cuina que teniem el curs passat.  La resta de monitores no es 

poden reduir perquè són necessàries per mantenir el rati nen/monitora. 

També informa de que ja s’ha fet el buidatge de les enquestes de menjador que es van passar 

el mes de maig, però que ara necessiten d’una persona amb coneixemenst matemàtics o 

estadístics que pugui fer-ne la interpretació. Un pare de P3 s’ofereix a fer una ullada a les 

dades. 

 

Comissió de socialització de llibres: 

La M. Carme de Francisco ens informa de les tarees que la comissió del curs passat. També es 

comenta que aquest curs s’haurà de fer un seguiment trimestral dels llibres socialitzats d’alguns 

llibres ja que hi ha matèries que el llibre de text està dividit en 3 volumns trimestrals i el folro del 

1r trimestre s’haurà de treure i col·locar al llibre del 2n i del 3r. Aquesta feina pensem que la 

poden fer directament els nens a les aules. Es recordarà a la cap d’estudis aquesta questió 

perquè es pugui organitzar de la millor manera possible. 



S’informa que al mes de juny l’AMPA va fer un ingrés de 1.500€ a l’escola per a poder comprar 

els llibres de socialització del curs 2012-2013. Aquest avançament es va fer ja que l’escola no 

havia cobrat encara la subvenció de la Generalitat i a que, a més, aquesta subvenció no 

contempla la doble línia de 4t de primària, que fa necessari un suport econòmic extra per a 

poder dur a terme aquest projecte. 

Es fa recordatori dels descomptes que tenim pactats amb les llibreries Duatis i Saltamartí. Amb 

el benefici obtingut a Duatis es fa la compra de jocs de taula i joguines per a cada classe i amb 

els beneficis obtinguts de Saltamartí es compren llibres per a la Biblioteca de l’escola. 

 

4. Comissió d’extraescolars 

Està formada per Marc Prat, Llorença Calvet i Mar Alonso. 

En Marc informa que aquest curs les activitats extraescolars han vist reduïdes les inscripcions, i 

que per aquest motiu actualment s’han iniciat amb un déficit mensual de 76€. Aquest dèficit és 

degut a la reducció en el número de nens d’acollida matinal i del reduit grup de les activitats de 

ball i anglès. La comissió farà difusió entre els famílies d’aquestes activitats més minoritàries 

per  intentar incrementar el número de nens inscrits. 

Es comenta per propers cursos d’afegir un increment en el preu de la piscina extraescolar que 

ajudi a compensar aquestes possibles pèrdues. 

 

6. Projecte d’obrir la Biblioteca de primària 1 dia a la setmana: 

La Llorença informa que un grup de mares estarien disposades a poder obrir la biblioteca 1 dia 

a la setmana. L’Eduard informa que l’escola acollirà molt positivament aquesta iniciativa però 

que seria convenient elaborar un projecte per escrit amb els objectius i les característiques del 

mateix per poder-ho presentar a l’escola. També es comenta de fer extensiu a la resta de pares 

de l’escola aquest projecte i organitzar una trobada per conèixer disponibilitats. 

 

7. Projecte col·laboració pares-escola ( recull d’oficis i aficions)( Consell escolar) 

S’obrirà un formulari a internet perquè els pares que vulguin puguin apuntar-se a aquest llistat. 

 

8. Projecte pati de l’escola: pintar al terra jocs de pati ( Consell escolar) 

Es tornarà a parlar al proper consell escolar per saber exactament a quins patis es poden pintar 

aquests jocs i quins serien, i es faria una convocatòria oberta un dissabte o diumenge al matí 

per venir a l’escola a fer-ho. L’AMPA compraria les pintures i el material necessari. 

 



S’acorda convocar la propera reunió de l’AMPA el dia 7 de novembre a partir de les 18h i 

l’Assemblea de l’AMPA el dia 28 de novembre. 

 


