
REUNIÓ AMPA LOLA ANGLADA DIMARTS 13-05-2014
 
Assistents; Silvia Vallverdú, Anna Heredia, Marivi Rubiales, Susana Reverte, Eduard 
Giró,  Núria  Aparicio,  Lidia  Roces,  Marc  Prat,  Cristina  Solà,  Dani  Escorza,  Núria 
Hijazo, Anna Belen Fernández, Beatriz Martínez, Gemma Brió, Víctor Avila, Carme 
Rodríguez.
 
Temes tractats:
 

1. NOU LOGO AMPA LOLA ANGLADA, anteriorment ja es va rebre per e-mail la 
proposta i es va aprovar per unanimitat, a l’espera de rebre normativa d’ús, 
format. S’acorda de començar a utilitzar en la difusió que faci referència al 
curs 14-15, encara que en la festa final també l’hauríem d’ensenyar en el 
plafó informatiu

    
2. CASALS D’ESTIU:
Ja  s’ha donat informació en paper físic a les famílies, encara que per decisió 
d’algunes mestres d’infantil no tothom ho ha rebut el mateix dia. 
Bàsicament oferim:

-          Casalet la setmana de la jornada intensiva, organitza Barna-lleure, amb 
l’equip de monitores dels menjador d’infantil.
-          Casal d’estiu diferents propostes en funció del grup d’edat i per diferents 
entitats
. Casal Musi@, adreçat a nens de P3 a 2ón ( Micaquer)
. Casal Badaestiu adreçat a nens de 2ón fins a 6è (Micaquer)
. Casal de contes  adreçat a nens de P3 fins 1er (Àmbit Escola)
. Casal Esportiu per a nens de 1er fins 6è (Àmbit Escola)
. Casal de dansa per a nens de 1er fins a 6è ( Àmbit Escola)

Hi ha previstes reunions informatives:
-          Dilluns 19 de maig a les 17.00 a la nostra escola (MICAQUER)
-          Dimecres 21 de maig a les 16:45 al menjador de l’escola (ÀMBIT 
ESCOLA)

Tota la informació d’aquestes activitats es troba penjada al nostre bloc.
 
3. MENJADOR:
Antecedents:  votació  en  el  Consell  Escolar  el  dia  02-04-14,  empresa 
seleccionada entre Set i Tria i Àmbit Escola, va sortir escollida ÀMBIT ESCOLA.
La comissió de menjador de l’Ampa, la direcció i secretaria de l’escola després 
de la la votació ha dut a terme 2 reunions amb l’empresa seleccionada per 
acordar una mica el full de ruta, l’Ampa li hem facilitat tota la documentació 
sol·licitada, comentar que comptem amb la col·laboració d’una advocada per fer 
tot  aquets  procés.  Donada  la  singularitat  de  l’actual  servei  recordem  que 
actualment disposem d’un servei externalitzat (infantil amb Barna Lleure) i el 
propi amb personal contractat per l’Ampa , de manera que en el cas de Barna 
Lleure serà Àmbit qui li reclamarà la documentació pertinent.
Actualment restem a l’espera de rebre proposta de contracte, i sabedors que no 
es formalitzarà fins al setembre,hem acordat de moment; donar una carta 
explicativa a les famílies però posposar l’assemblea extraordinària fins 
setembre,  pendent  confirmar  si  farem  assemblea  primerament  i 
després reunió informativa on assistiria el representant de l’empresa el 
Sr. Josep Porres per poder presentar-se i aclarir totes les consultes que 
les famílies li puguin fer.
Alhora en la mesura de les  possibilitats  i  tenint  en  compte que en el  últim 
Consell Escolar de primers de juny s’aprovarà el preu dels àpats – per ara no 
consta que la Generalitat hagi publicat cap canvi -  així com el fet que al Juny es 



fan les matrícules dels nous alumnes i aprofitant l’entrega de notes, procurarem 
donar un dossier o carta explicativa.
Fem pales què cal  treballar  de forma coordinada amb els diferents agents , 
escola  inclosa  aspectes  metodològics,  sistemes  d’organització,  pautes, 
seguiment  de  l’equip,  dels  grups,  facilitar  un  bon  ambient  entre  la  canalla, 
transmetre valors i actituds, fomentar el diàleg, com treballem els conflictes, 
temes  importantíssims  que  està  clar  que  cal  abordar,  tot  i  que  en  aquests 
moments  estem  focalitzant  els  esforços  en  fer  un  bon  traspàs  i  tancar  les 
negociacions.     
 
4. LA FESTA DEL LOLA’14. Dissabte 14 de juny, de 17:00  a 23:00
S’ha verbalitzat la necessitat de convidar, d’engrescar al màxim de famílies per 
a la seva implicació en la festa. Tot i  penjar la informació al bloc, donar les 
cartes via motxilla, es remarca el fet d’emfatitzar-ho via personal.
S’ha  fet  un  repàs  de  la  dinàmica  general  on  els  alumnes  de  6è  seran  els 
conductors de la festa, aquesta girarà entorn de 3 eixos o racons:

-          Tallers i jocs; modelatge, maquillatge/tatoo, trenes, bombolles de sabó, 
menjaboles, mèmory, cua a l’ase, afeitar globus, pesca, circuit cursa.
-          Espectacles  i  actuacions en diferents  espais:  gimnàs,  a  peu pla i  en 
l’escenari gran a l’exterior.
-          Sopar; botifarrada, ha sorgit un debat respecte als casos d’intolerància i 
per  raons  culturals,  de  moment  l’organització  no  es  creu  amb  capacitat 
enguany d’oferir alternatives sigui per motius sanitaris, normatius…
-          S’ha comentat de fer un plafó explicatiu, de què fa l’Ampa.

 
S’ha remarcat la importància de la implicació, i que aquesta festa marcarà unes 
pautes  pels  propers  anys  on  els  cursos  de  5è  i  6è  han  de  tenir  molt  de 
protagonisme,  s’ha  comentat  que  part  dels  beneficis  ha  d’anar  per  aquests 
cursos.
 
5. ALTRES:

 
-          A.A.V.V., festa major del barri Canyadó per a la 1ª setmana de juny, la 
Núria ha facilitat  informació  de  la  nostra  festa  del  14  de juny per  a  fer 
difusió  a  través  de  la  revista  d’aquesta  entitat.  Per  altra  banda  els 
organitzadors de l’AAVV han comentat de fer una matinal d’esports amb la 
col·laboració de l’escola Jordi Sánchez, així com proposar que els alumnes 
de 6è facin el  pregó, i  finalitzar amb un aperitiu  a les pistes de l’antiga 
escola, i aprofitar per reivindicar l’institut.

 
-          Per  altra  banda  hem  rebut  un  oferiment  d’Òmnium  Cultural  per 
col·laborar en uns itineraris pel barri el diumenge 1 de juny, es fa evident 
que  aquestes  dates  estan  complicades,  de  moment  anirem  a  la  reunió 
informativa del dia 19 de maig a les 19.00 a la Masia i en tot cas ja veurem 
en quina mesura ens hi podem implicar.


