
Acta reunió Junta de l’AMPA data 30 de gener de 2013 

Assistents: Núria Aparicio, Carme Rodríguez, Susana Reverte, M. Carme de Francisco, Eduard 

Giró, M. José Parra, Susana Fuentes, Eva Moritán, Mónica Brugué, Marta Font i Mar Alonso. 

Temes tractats: 

1. La M. José informa del que la comissió de festes està preparant per a la festa i de que 

s’han aconseguit més entrades de teatre que l’any passat per sortejar durant la festa. 

S’acorda oferir als alumnes de 6è la possibilitat de portar la gestió del servei de bar de 

la festa de carnestoltes de divendres dia 8 de febrero. 

2. La Mar Alonso comenta el cas d’una mare de l’escola ens ha demanat ajuda per que la 

seva filla faci reforç després de l’escola. S’acorda parlar amb l’escola per preguntar si 

tenen una borsa de mestres o estudiants interessats en donar classe per facilitar 

aquest llistat a aquesta familia i es contempla la possibilitat d’oferir el proper curs una 

activitat extraescolar que pugui satisfer aquesta demanda. S’hauria de parlar abans 

amb l’escola per demanar assessorament de quina mena de servei seria el necessàri, si 

seria viable i per a quins casos.  

3. La Mònica Brugué informa de la nova incorporació de la Cristina Solà en les tasques de 

tresoreria. Durant aquest segon trimestre treballaran juntes en la gestió i seguiment 

dels rebuts de material i ampa i en l’elaboració de balanços. 

Es comenta l’opció de contractar les tasques de tresoreria a una persona externa de 

l’ampa com fan altres escoles del voltant degut a l’elevat número d’hores que s’han 

d’invertir en la gestió dels rebuts de material i ampa. S’acorda demanar a aquestes 

escoles quin pressupost destinen a aquesta tasca i parlar-ho de nou. 

Es desestima la possibilitat de canviar d’entitat bancària de cara al proper curs. 

4. S’acorda presentar a l’escola abans del mes d’abril un estudi comparatiu que l’Eduard 

ha elaborat de les escoles del nostre entorn. A aquest estudi s’observen diferències 

significatives de la nostra escola respecte a la realització de colònies i ens pot ajudar 

també a estudiar els avantatges de la instauració d’una quota única ( material+ampa). 

5. La Núria informa de que encara no tenim data per a la reunió amb la Generalitat de 

seguiment de les obres de l’escola nova. 

6. L’Eduard informa d’un nou acte reivindicatiu que diferents associacions i col·lectius de 

ciutadans estàn preparant pel 03.03.2013. Es tracta d’una cadena humana que uneixi 

diferents barris de Badalona, d’Artigues a Manresà. Acordem fer difusió de l’acte entre 

les famílies de l’escola i participa-hi però sense formar part activa de l’organització del 

mateix. 

7. Es recorda que les portes obertes de l’escola serán dimarts dia 26 de febrero.  

8. S’acorda convocar la propera reunió per dimarts dia 19 de febrer a les 17h.  

Badalona, 30 de gener de 2013 


