
Reunits a la seu de l'escola, el dia 8 d'octubre de 2014, compareixen els membres de la Junta i 

representants de cadascuna de les Comissions de l'AMPA. A les 17:10h s’inicia la sessió per 

tractar els punts de l'ordre del dia:  

 

1.- Normativa General. 

Es presenta una proposta de funcionament i coordinació, entre la Junta i les diferents 

Comissions, per facilitar la gestió econòmica. Es posa de manifest la poca transparència i la 

manca d’agilitat que representa que una sola persona s’encarregui de la Tresoreria, per això es 

proposa crear un equip format per més persones en concepte de Comissió Econòmica que 

substitueixin l’actual figura de Tresorer/a. Aquesta creació es planteja amb ànim de ser més 

transparents, resoldre tràmits que perjudiquen l'agilitat del funcionament i també per establir uns 

horaris d'atenció a les famílies. Durant l'Assemblea General es farà menció de la nova proposta 

per assolir aquest objectiu. Es proposa també fer una consulta, abans que se celebri l'Assemblea  

General, a l'empresa Àmbit Escola, ja que, anteriorment, va oferir els seus serveis, a manera de 

contractació d'una persona responsable per ocupar-se de la gestió econòmica de l'AMPA. 

 

2.- Centralització d'arxius. 

Es valora necessari crear un arxiu electrònic per unificar tots els documents que corresponen a 

cada Comissió. Cada Comissió haurà de presentar a la Junta la memòria anual o altres 

documents oficials que calgui arxivar. 

 

3.- Estatuts. 

Es presenten els Estatuts per valorar. S'han d'aprovar en una setmana. Es manté el compromís 

de fer-ne difusió per correu electrònic i donar lloc a fer-ne esmenes. 

 

4.- Propostes de millora generals: 

• Per a un bon desenvolupament i procurar que les reunions funcionin d'una manera més àgil, 

es proposa establir una trobada bimensual entre la Junta i les Comissions oberta a qualsevol 

membre de l'AMPA. S'estableixen; 

• Últim dimecres de novembre. Dia 26 a les 16:45h. 

• Últim dimecres de gener. Dia 28 a les 16:45h. 

• Últim dimecres de març. Dia 25 a les 16:45h. 

• Últim dimecres de maig. Dia 27 a les 16:45h. 

• La Junta de l’AMPA farà una valoració anual dels diners que es poden destinar a l’ús escolar 

amb la finalitat de preveure la bona viabilitat de les accions que es porten a terme. 

 

 

 



• Per a la utilització de qualsevol espai, tant de l’escola com dels patis i del gimnàs, s’ha de 

comunicar a l’escola i aquesta a l’ajuntament. Aquest aclariment de comunicació ha de ser 

coordinat per part de la Junta, cap a les comissions, i a tots els membres de l’AMPA. 

La presidenta informa de l’horari que tenim demanat i autotitzat per l’ajuntament: 

• Dilluns i dimecres. De 16:30 a 19:00h. 

• Dimarts i dijous. De 16:30 a 18:00h. 

• Divendres. De 16:30 a 20:00h. 

• Dissabtes. De 9:00 a 14:00h. 

Qualsevol altre horari que superi aquest s’ha de comunicar. 

 

5.- Assemblea General Ordinària. 

S'estableix la data de la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària del curs 2014- 2015 el 

pròxim dia 4 de novembre a les 20h. Queda pendent la consulta al centre, de la disponibilitat de 

l’espai. 

 

6.- Comissions. Objectius i propostes. 

 

Comissió de menjador. Es comunica la baixa de la Mariví Rubiales i l'Anna Heredia. Aquesta 

queda formada per la Laura Clavé i la Marta Soler. Una vegada iniciat el nou model fa falta polir 

el funcionament. Es presenta vigent el projecte pedagògic de coordinació entre l'escola i 

l'empresa Àmbit Escola. 

 

Comissió mobilització. Una vegada finalitzada la reivindicació de reclam per l'ús de la nova 

escola no hi ha hagut seguiment, cal fer una crida a l'Assemblea General per disposar de nous 

participants i iniciar propòsits actius. 

 

Comissió extra-escolars. Tot i que s'ha observat l’inici d’activitats amb falta de comunicació, es 

valora necessari el procés d'adaptació per part de la nova empresa Àmbit Escola i de les 

famílies. 

 

Comissió socialització. Després de rebre la proposta, per part de l’escola, de fer-se càrrec de la 

venda dels llibres escolars, es valora inviable i més àgil que es delegui aquesta tasca a les 

llibreries del barri tal com s’ha fet fins ara. Es farà una valoració, per part de la Junta de l’AMPA, 

dels diners anuals que es poden destinar a la inversió de renovació en llibres e text. 

 

 



Comissió Mercat d'intercanvi. La Comissió exposa la possibilitat de realitzar una edició durant 

aquest curs escolar. 

 

Comissió Escola de pares. La trobada proposada amb la cooperativa Som Energia es vol 

programar d'una manera participativa entre alumnes i famílies, per aquest motiu es procurarà 

coordinar amb l'escola a través de l'observació que pugui haver-hi de tractar aquesta temàtica 

amb algun curs en concret. 

 

Comissió de festes. La Comissió expressa la necessitat d'adquirir material a través dels beneficis 

que va generar la festivitat del curs passat. Es prioritza la compra de taules plegables, graelles, 

cadires, plats, gots i equip de música. De moment no s'aporten pressupostos a valorar, es valora 

necessari tenir en compte l'espai d'emmagatzematge.  

  

 Calendari de festes i/o activitats: 

  • Castanyada única (taller). 

  • Calendari de fotos a 3 € per a tothom. 

• Taller de Nadal. Es proposen tres dies de guarniment a l’escola, 3, 4 i 9 de desembre. 

• Concert Christmas Swing. Dissabte dia 13 de desembre al menjador de l’escola amb     

portes obertes i aperitiu. 

• Patges, recollida de cartes als alumnes de l’escola. 

• Aportació Reis. 

• Cantada de Nadal. 

• Carnestoltes el dia 12 de febrer de 2015, 5è farà una xocolatada. 

• Sant Jordi, es valora delegar en la dinamització de la biblioteca perquè organitzin 

quelcom.  

•  La Festa del Lola 2015 el dia 13 de juny de 2015. 

 

La Comissió expressa la dificultat en fer-se càrrec de proporcionar aigües durant la festa de final 

de curs en horari lectiu. 

Pel que fa al recull fotogràfic de festes i actes; han cercat la col·laboració de pares professionals, 

li volen donar una altra visió de manera que les fotografies expressin el sentit dels actes i no pas 

l’expressió individual de manera que no distorsionin l’activitat. Així com insistir en el tema de la 

protecció de l’infant. 

 

 

 

 



Per establir una pauta en l’aportació econòmica als grups de 5è i 6è, es proposa que els guanys 

generats a partir del 31/01/2015 seran per a 5è i els generats fins al 31/12/2014 per a 6è. 

S’ha proposat a l’escola fer la difusió de les festes de manera conjunta. 

Per la festivitat de Carnestoltes, la comissió ha tractat amb l’escola la possibilitat de fer les 

disfresses de manera manual i partint del reciclatge a través d’un fil conductor. L’escola observa 

que a part d’haver-hi de dedicar molt de temps no es valora per part de les famílies tot i que, 

queda pendent de presentar al claustre. 

 

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 19:30h., de la que s'estén la 

present acta, que un cop llegida és unànimement aprovada i firmada per la Secretària amb el 

vistiplau de la Presidenta. 

 

 

Secretària.                 Presidenta. 

 


