
ACTA DEL DIA 15/09/2017 

 

Convoquem reunió amb els pares al menjador del centre per presentar els següents 

punts: 

 

1. Presentació dels membres presents i la nova Junta 

2. Les comissions 

3. Extraescolar BSchool 

4. Extraescolars Diverjoc 

5. Servei d’Acollida Matinal 

6. Sevillanes 

7. Colònies 

8. Voluntaris 

9. Socis i samarretes 

10. Altres  

 

1. Presentació dels membres presents i la nova Junta: 

 

a. L’Anna es presenta com a la nova Presidenta, després la Jennifer com 

a Secretària, presentem a la Cristina com a Tresorera i finalment l’Eva 

com a vocal. 

 

2. Les comissions: 

 

a. Comissió d’Extraescolars i SAM de les quals s’encarreguen l’Ingrid, 

l’Anna i l’Eva. 

b. Comissió de comptes, se’n fan càrrec la Cristina, la Noelia i la Jennifer. 

c. Comissió de llibres tasca que fan l’Alba, la Cristina, la Noelia i la 

Jennifer. 

d. Comissió de festes, s’encarreguen l’Eva, la Cristina, l’Ingrid i l’Alba. 

e. La Noelia també és fa càrrec dels socis i les samarretes. 

 

3. BSchool: 

 

En Josh (Bschool) es presenta i ens explica la seva trajectòria. Aquest curs donarà 

classes els dimecres als nens i nenes de cicle infantil a travès de jocs, histories i 

cançons. Les famílies pregunten si hi haurà continuïtat a cicle inicial, l’ Eva respon 

que depèn de la resposta de les famílies aquest any. 

En Josh proposa a l’AMPA que es faci un mes de prova per aquells pares que 

 tinguin dubtes. 

 

 

4. Diverjoc: 

 



L’Edgar, representan a Diverjoc, explica les activitats de cicle infantil que hi hauràn 

aquest curs: 

● Taller d’art els dilluns 

● Multiesports els dimarts 

● Iniciació musical els dijous 

● Danses i expressió corporal els divendres 

 

I les activitats de cicle inicial, mitjà i superior seràn les següents: 

● Bàsquet els dilluns 

● Patinatge els dimarts 

● Anglès (1r-3r) i Anglès (4t-6è) els dimecres 

● Karate els dijous 

● Balls moderns els divendres 

 

Una familia es queixa de l’actuació de Diverjoc durant la festa de fi de curs i aclarim 

que el canvi en l’organització va ser decisió del AMPA i no de Diverjoc, vam intentar 

per tots els medis que les monitores puguèssin estar a les 20h i va ser impossible. 

La familia prega si es podria canviar l’hora de l’exhibició o que es fes l’últim dia de 

l’extraescolar, l’Anna li comenta que aquest any no es farà tan d’hora perquè no 

torni a passar. 

 

5. Servei d’acollida matinal (SAM): 

 

L’Edgar explica que tal i com va anar el curs s’han hagut de fer canvis importants 

respecte el curs passat, i, és que aquest any no hi haurà l’opció de fer de 8.30-9h i 

que els preus han sofert una pujada a causa del poc volum d’assistents al servei i la 

contractació d’una segona monitora. 

 

Una familia pregunta si es podria oferir un servei d’acollida a les tardes després de 

les extraescolars, l’Eva li diu que tot es proposar-ho i la demanda que hi hagi. 

 

6. Sevillanes: 

 

S’explica a les families que l’Emi s’ofereix a fer classes de sevillanes voluntariament 

a nens i nenes de l’escola, el cost seria simbòlic per inventir a la mateixa activitat, ja 

siguin sabates o faldilles etc. Aquesta activitat encara no té dia ja que hem d’esperar 

a veure com queden les extraescolars, i s’aprofitaria per fer-la un dels dies que 

quedin lliures. 

 

 

7. Colònies: 

 

S’informa a les famílies presents que l’AMPA ha pres la decisió de que a partir del 

proper curs 2018/2019 les famílies que es beneficiïn dels 10€/fill que dona l’AMPA a 



cada soci per les colònies del curs 2019/2020 haurà de portar un mínim de 2 anys 

(excepte P3 i noves incorporacions) i amb un màxim de 25€/família. 

 

8. Voluntaris: 

 

L’Eva anima les famílies a participar a les activitats i formar part de la Junta de 

l’AMPA perquè així la feina es veuria més repartida i sempre va bé aportar noves 

idees o maneres de fer. 

La familia Alcobas Crespi s’ofereix a participar-hi de forma esporàdica. 

 

9. Socis i samarretes: 

 

Expliquem la importància de que les famílies es facin sòcies de l’AMPA, ja que amb 

aquests diners invertim en material o millores, de les quals es beneficien els nostres 

fills i filles, com per exemple en el tobogan que s’ha instal·lat al pati dels grans, les 

tauletes que vam comprar per l’escola el curs passat o la festa de final de curs. 

Les famílies ens plantegen millorar més el pati i buscar una solució per tenir més 

ombres al pati dels grans. 

 

Ensenyem les samarretes i expliquem que a la nova partida de samarretes s’afegirà 

el número de telèfon de l’escola. Ens proposen que a la butlleta de comanda 

s’afegeixi el preu. 

 

10. Altres: 

 

La Jennifer pregunta als assistents la idea de tornar a passar una enquesta per 

tornar demanar al Departament la jornada continua. I es mostren conformes a fer-la, 

hi ha aquí li sorgeixen dubtes davant l’horari de recollida però si els hi explica que 

sortirien a les 14h i en cas de quedar-se al menjador sortirien a les 16.30h. L’AMPA 

li proposarà a l’escola. 

 

Es proposa que els anys que no hi hagin colònies, si els alumnes podrien quedar-se 

a fer nit a l’escola, desde l’AMPA s’informa que és l’escola qui ha de decidir però 

que es pot proposar a les DAFS perquè ho transmetin a l’escola. 

 

I sense més qüestions es tanca la sessió a les 18h. 

 

 


