
ACTA REUNIÓ AMPA  

09/11/2017 

 

Presents: Carlos, Montse, Laia, Gladys, Mònica, Marta, 

(s'incorpora més tard) Eugènia. 

 

Temes tractats: 

1. Fira Castanya. Els beneficis són superiors a l'any anterior, comptem amb un total net de 

10569,56. S'ha de decidir a què es destina una part d'aquests diners tenint en compte coses 

que ens facin falta com a escola. ES debat sobre la implicació a la Fira i s'arriba a la conclusió 

que de cara a properes edicions cal millorar la organització i delegar més tasques que ara 

acaben recaient en les mateixes persones d'AMPA.  Queda anotat que s'han de fer propostes 

de canvis per gestionar de manera diferent la fira, ja que suposa molta feina per a una 

associació de mares i pares sense cap altre suport. 

 

 2. Espais Migdiada/Ioga: La  sala de psicomotricitat es fa servir per tal que els infants de P3 

facin la migdiada, per tant, la Clara no hi pot fer ioga i ha de fer-se lloc en alguna aula, 

considerem que no és l'espai adequat. Es proposa un canvi: passar els infants de P3 a fer la 

migdiada a una de les aules de baix (per exemple, la del mig que no s'utilitza tant) i l'AMPA  

comprarà unes cortines opaques per poder enfosquir l'aula escollida. Així l'extraescolar de ioga 

pot tornar a fer ús de la sala de psicomotricitat. Cal comentar-ho a l'escola.   

 

3. Material a comprar:  

- Armari i penjadors menjador: Els monitors de menjador van demanar  un armari i penjadors 

de paret. En Carlos  s'encarrega dels penjadors i se'ls deixa que facin els monitors mateix les 

gestions per comprar l'armari que pagarem des de l'AMPA. 

- Bústies: Calen un parell de bústies per a l'AMPA i l'Escola. Malgrat no tenien gaire ús, caldrà 

fomentar el seu ús quan les posem noves. En Carlos se n'encarrega. 

- Càmera de fotos: Els alumnes d'Educació Infantil fan servir una càmera espatllada i no poden 

fer fotos reals, creiem que seria bo que poguessin experimentar amb una càmera real per això 

proposem comprar-ne una de resistent i senzilla d'usar per als infants. 

 

 

 



4. Temes a comentar a la reunió amb direcció i l'equip docent:   

- Des de l'AMPA volem millorar el vincle entre escola i famílies, considerem que la nostra raó 

de ser no és altra que fer costat a l'escola per poder millorar entre tots l'educació de les 

nostres filles i fills. Volem anar tots a una, creiem que és l'única manera de fer que tot funcioni.  

- Abans que res, des de l'AMPA ens agradaria rebre suggeriments o comentaris sobre la nostra 

feina, perquè considerem que tenir un feedback ens ajudarà a millorar.  

- Proposem que les mares i els pares delegats de classe passin a formar part de l'AMPA, per tal 

que hi hagi enllaç entre totes les parts. 

- Creiem que és necessària una reunió general a inici de curs per tal que les famílies puguin 

conèixer el projecte general de l'escola i l'equip docent. 

- Proposem que hi hagi una jornada de portes obertes. 

- Volem millorar la comunicació de l'escola (mestres) amb les famílies, des de l'AMPA 

intentarem promocionar l'ús de la pàgina web com a eina de comunicació. 

- Proposta per canviar l'espai de migdiada i ioga, comprant nosaltres les cortines. 

- Proposta de reunió escola-AMPA-menjador per aconseguir que el servei funcioni millor. 

 

6. Proposta de canvi de nom de AMPA a AFA. Hi estem tots d'acord. La Mònica demanarà 

quins tràmits cal fer. 

 

7. Malestar al menjador: Degut a certs comentaris negatius que van arribar als qui gestionen 

el menjador ara s'ha creat un problema que fa que treballin amb malestar, ens sap greu 

aquesta situació i volem solucionar-la. Creiem que abans de decidir res hem de saber com 

treballen, per tant, des de comissió de menjador s'han de fer les visites pertinents però sempre 

sense interferir en la seva feina i, immediatament, proposem passar una enquesta a les 

famílies que fan ús del menjador per tal que valorin la imatge que els arriba a elles a través 

dels seus fills i filles. Des de menjador també se'ns va comentar que les llistes sovint arriben 

amb errors. Finalment, s'acorda convocar una reunió per tal que les tres parts: famílies, escola 

i menjador, puguin parlar i millorar el servei. 

 

8. Reunió Mares/Pares delegats. No han arribat gaires comentaris per part dels delegats i 

delegades, de moment. Malgrat tot creiem que seria necessari que igualment es pogués fer 

una reunió entre la direcció i el grup de familiars delegats. Hem recollit els següents: 

- Plantejar que la porta dels d'Educació Infantil s'obri una mica abans de 8:55h. 

- Com podem avisar a l'escola quan el nostre fill o la nostra filla faltaran a classe, ja que sovint 

no hi ha ningú que pugui agafar el telèfon. 


