
 

 

 

 

Acta REUNIÓ AMPA escola Solc. 

Dia: 18 de maig de 2015 

20.30 hores, Taller de tapes. 

 

Assitents: 

(x): fills/es al curs 

1. Aprovació, si es cau, de l’acta de l’assemblea del 14 d’abril de 2015 

S’aprova l’acta. 

2. Temes a tractar a la reunió amb l'escola (divendres 22 maig) 

Hi ha prevista una reunió amb l’escola pel proper divendres 22 de maig. Es comentarà: 

coordinació ampa-escola, estatuts cooperativa, i altres temes que puguin sorgir. 

3. Encants-Ampa 

S’intentarà millorar la coordinació amb Encants, en una propera reunió 

4. Comissió projectes per excedent de l’Ampa 

Amb l’objectiu de regularitzar el superàvit que s’ha anat acumulant en els anys anteriors en els 

comptes de l’AMPA, es vol fer una primera llista oberta de propostes on invertir el superàvit, a 

partir de la qual es debatria què convindria prioritzar. En Lluís Casals coordinarà la recollida 

inicial de propostes. De moment, les primeres propostes són les següents: Instal.lació 

d’ombres als patis, millora de la megafonia a la pista, millorar la sonorització del menjador i/o 

de la sala adjunta, ajudar al projecte Encants, ajudar en la millora del web de l’escola, etc.  

Després de la priorització de totes les propostes que es recullin, es coordinarà amb l’escola 

quin seria el millor projecte a recolzar. 

 Assistent Delegat 
(pare) 

Comissió  Assitent Delegat 
(pare) 

Comissió 

1 Ana Membrado P3 Formació de 
pares 

10 Mª Jesús García  (P4 i 2on 
p.) 

Ext. Migdia 

2 Carolina Vall (P4) Comunicació 11 Mª José Sanz 4rt ESO  

3 Uca Torras P4 - 
(2on p.) 

Anglès 12 Nieves Muniente  (1er p. 
4rt ESO) 

Festes 

4 Marta Ballester 1er p –
(P3) 

 13 Anabel Albareda (2on p.) Tresorera 

5 Mercè Ratera 1er p. - 
(P4) 

Presidenta 14 Marta Casar (P4 i 1er 
p.) 

Sots-presidenta 
Teatre 

6 Marta Riera 2on p. Festes 15 Alicia Martorell  2on p-(4rt)  

7 Lluís Casals 3er p. Sectretari 16 Sílvia Rincon (P4) Comunicació 

8 Alícia Ruiz 4rt p. Revista 17    

9 Flora González 6è p.      



5. Preparació Festes 

Es comenta que el mercat de segona mà es va desenvolupar molt bé, amb molt bona 

organització i participació de paradistes. Però només va fallar la participació a nivell de públic 

visitant. Es comenten diferents possibilitats per augmentar aquesta participació. 

El sopar de la lluna ja està en fase de preparació, tot i que en la seva organització hi participen 

poques famílies del curs responsable. Esperem que hi hagi més implicació de la resta de 

famílies per tenir un bon sopar de la lluna. 

Les representants de 4 d’ESO informen que el dia 5 de juny a les 19h es farà l’acte de final 

d’etapa, on l’Ampa hi estem convidats. 

6. Extraescolars  

Està acabant d’organitzar el festival de final de curs de les extraescolars, a l’auditori de l’escola 

Joan Pelegrí (13 de juny al matí). S’anima a totes les famílies de l’escola a participar-hi encara 

que els seus fills no facin extraescolars.  

La setmana del 8 a 12 de juny hi haurà una presentació d’extraescolars interna a l’escola, en 

forma d’un assaig general del festival, per a tots els alumnes de l’escola, amb la intenció de 

promocionar-les de cara al curs vinent. S’està acabant de concretar el desenvolupament 

d’aquesta activitat d’acord amb l’escola. 

El procés d’inscripció per a les extraescolars del curs que ve té com a data límit el 3 de juliol. 

Per tant, és un canvi important respecte a l’organització en anys anteriors. 

També es comenta que, de cara al curs que ve, es revisarà l’ enquesta a realitzar en relació al 

desenvolupament de les extraescolars tant a nivell de famílies com de professors, de manera 

que permeti fer una anàlisi més detallada del funcionament. 

S’ha estudiat diferents alternatives sobre la manera de fer la contractació de professorat de les 

extraescolars. Els canvis que es duran a terme per al curs que ve implicaran un increment en 

algunes de les activitats, i augmentaran les feines de gestió d’aquestes activitats. 

 

7. Temes recollits pels delegats de classe 

En relació al servei d’autocars, es demana que l’escola analitzi la durada d’alguns serveis 

concrets que es fan després de les extraescolars. 

Per últim hi ha un torn de comentaris en relació a les proves diagnòstiques a 3r de Primària. 

La propera reunió serà la Assemblea General de l’AMPA que es farà coincidir amb l’assemblea 

de socis de Solc, encara per determinar.  

 


