
ACTA REUNIÓ AMPA
Dimarts, 25/11/2014 de 20 a 21,20h.

Assistents:
11 socis/es i 3 persones de la Junta. 14 persones en total. 

ORDRE DEL DIA:
• Informació sobre obres i manteniment.
• Comissió Festa Esportiva i altres iniciatives.
• Vocalies vacants.
• Colònies Estiu.
• Precs, preguntes i altres.

Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, la junta aclareix que la vocalia de 
colònies ha demanat aplaçar per a la reunió de gener el punt 4 donat que encara no 
tenien tota la informació disponible.

1) OBRES.
Ens han confirmat que començaran la setmana vinent. Donat que no es podrà realitzar 
el casal de Nadal per les obres, s’han buscat alternatives a d’altres escoles del barri. El 
Vila Olímpica no fa casal de Nadal mai i l’Escola Brusi ens confirmarà si el realitzarà.
El vocal d’obres explica la reforma que es farà: ampliació vestidors nens i nenes, 
quartet  material / vestidor monitors i lavabos del pati. Aquesta ampliació agafarà espai 
de la zona de porxada de Ramón Turró (fins a una columna més). Aquesta reducció del 
pas, implica que l’accés al pati i d’altres zones es tindrà de fer pels tres graons que 
toquen a l’edifici de l’escola. Aquest pas es veu bastant difícil i la junta va suggerir a la 
direcció que aquests graons es transformessin en rampa. Seria incongruent que el nou 
mòdul de vestidors incorpori un lavabo per persones amb mobilitat reduïda i que el pati 
no sigui accessible des d'aquest mòdul mitjançant una rampa.

MANTENIMENT. 
Desprès de la reunió amb direcció, es va demanar que fos el C. d'educació  qui assumís 
algunes de les despeses de manteniment. Direcció va fer la demanda corresponent i, a  
dia d’avui, han confirmat que s’encarregarà del canvi de les cistelles de bàsquet i els 
protectors que falten a la zona de pistes (una cistella i els fanals). També han realitzat  
la  protecció  del  pal  de  fusta  que  n’hi  ha  al  pati  d’infantil.  Es  considerarà  com un 
precedent assumit pel Consorci per a que ni escola ni AMPA tinguin de fer aquestes 
despeses en un futur.
Respecte al manteniment informàtic encara no s’ha pres una decisió.

Un pare demana el contacte de la tècnica del districte a la junta perquè vol fer una 
reclamació  (a  títol  personal  amb  còpia  a  l’AMPA)  respecte  a  la  font  de  Avinguda 
Bogatell. És una demanda que es va repetint des de fa quatre anys i encara no tenim 
resposta. S’informa de que la junta està esperant una confirmació de reunió cap a finals 



de novembre amb la tècnica de districte donat que hi han varis temes dels que no tenim 
resposta (freqüència semafòrica, grafit Ramon Turró, semàfors espatllats, carril bici...).

2) COMISSIÓ FESTA ESPORTIVA 2015 I D’ALTRES INICIATIVES.
Com es va acordar en reunions anteriors, es demanarà la col·laboració de les famílies 
per a crear una comissió organitzadora. En funció del número de persones que vulguin 
formar part d’aquesta comissió, es decidirà si es realitza la tercera edició de la festa. Si  
hi ha interès i prous respostes, aquesta comissió començarà a organitzar la diada i,  
quan s’apropi la data de realització) s’encarregarà de demanar voluntaris/es per a les 
diferents tasques a realitzar.

ALTRES INICIATIVES. 
-  CARNESTOLTES.  Desprès  de  l’enviament  d’un  correu  demanat  suport  per  a 
l’organització de la rua de carnestoltes, la mare encarregada confirma que ha rebut la 
resposta de unes 10 famílies interessades. Ella mateixa explica la forma de gestionar, 
conseguir i finançar la realització de la disfressa comuna. En principi l’AMPA tindria de 
donar  suport  econòmic  per  a  comprar  els  materials  de  la  disfressa  comunitària. 
Després de realitzar-les, la comissió les vendria i retornaria els diners. Es preveu la  
participació de unes 50 famílies així que d’altres despeses que podrien existir (camió, 
lloguer equip de so amb persona responsable, etc...) les podrien assolir les famílies. 
Des de la junta es aclareix que es podria comptar amb una subvenció proporcionada 
als participants de l’activitat.   
- CANTAIRES DE NADAL. Aquesta és una activitat que es gestiona amb l’escola però 
la junta s’interessa per al grau de participació. Es comenta que hi ha unes 25 persones 
assajant.

3) VOCALIES VACANTS.
Es fa  el  repàs de les vocalies vacants:  guitarra,  iniciació  esportiva,  Jumping Clay i 
Natació. 
Aquesta mateixa reunió es va presentar Isaac Matamoros per a cobrir la vacant de la 
vocalia de natació.
Per el alt nombre d’inscrits, també es demana un co-vocal d’anglès.

4) COLÒNIES ESTIU. Veure introducció.

5) PRECS, PREGUNTES I ALTRES.
- Es recorda que la setmana vinent hi ha eleccions al Consell Escolar. A dia d’avui  
s’han presentat dues candidates per a dues vacants.
-  També es recorda que el  dijous d’aquesta  setmana es farà la  xerrada “Els  usos 
moderats de les pantalles”, es demana l’assistència.
- Així mateix es recorda que a l’Assemblea del 15 de Desembre es demanaran dos 
persones per a substituir  els dos càrrecs de la junta que, a la mateixa assemblea, 
quedaran vacants.


