
 

 

 

 

Acta REUNIÓ AMPA escola Solc. 

Dia: 14 de desembre de 2015 

20:45 hores, Escola Solc. 

 

Assistents: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 19 de novembre de 2015 

S’aprova l’acta.   

  

2. Informe de la presidenta 

En base a reunions que la junta de l’AMPA ha tingut amb l’escola, s’informa de: 

- Nova web escola: estarà disponible a finals de desembre. 

- Taula de diàleg: la taula on es debat la relació que ha d’existir entre totes les parts de 

l’escola avança segons estava previst. S’està acabant el nou reglament de règim intern 

del soci-família (pares i mares de la cooperativa), i, previsiblement, es demanarà que 

aquest sigui aprovat en assemblea, prèvia informació als pares i mares.  

- Revista: s’està preparant el número d’aquest trimestre però no es podrà tenir abans 

de Nadal. Entre els assistents a la reunió es valora si es podria fer participar més als 

alumnes en l’edició de la revista amb l’objectiu que la seva confecció fos més àgil. Es 

parlarà amb l’escola, a veure que opinen d’aquesta idea. També es comenta si seria 

convenient introduir altres formats addicionals per a la revista. 

 Assistent Delegat 
(i/o pare) 

Càrrec o 
Comissió 

 Assistent Delegat 
(i/o pare) 

Càrrec o 
Comissió 

1 Gemma Giró P4 (P5) Consell Escolar 8 Alícia Nadal 1r (2n) Secretària, 
esports 

2 Carolina Vall (P5) Comunicació 9 Yolanda 
Santamaría 

2n ESO (2n p) esports 

3 Mercè Ratera (P5, 2n) Presidenta 10 Flora González 1r ESO  

4 Marta Riera 3r Festes 11 Marta Casar (P5, 2n) Sots-presidenta 
Teatre 

5 Lluís Casals 4t  Secretari, 
Consell Rector, 
Consell Escolar 

12 Oscar Ferrer P3  

6 Jaume Pérez P5 Consell Rector 13 Ana Navés 
 

6è (4t)  

7 Ana Membrado P4 Escola de pares 14 Nieves Muniente 2n ESO,( 2n 
p) 

Comissió festes 



- Projecte superàvit: Es van explicar les propostes de l’AMPA a direcció de l’escola però, 

a priori, aquesta creu que no acaben d’encaixar amb el pressupost disponible o amb 

les prioritats d’aquest moment per diferents raons. L’escola fa una altra proposta: 

destinar aquest superàvit a despeses de promoció i marketing de l’escola (per 

exemple, anuncis, jornada portes oberts, etc.). A la present reunió de l’AMPA, es 

comenta que aquesta proposta no acaba de coincidir amb el plantejament general que 

havia fixat l’AMPA. Es vol tornar a parlar amb l’escola per continuar treballant el 

projecte i es demanarà si la direcció pot donar més alternatives,  fins i tot, encara que 

no puguin ser totalment finançades amb la quantitat proposada per l’AMPA, a mode 

de contribució parcial.  

- Participació de l’AMPA en més actes: es considera important que l’AMPA assisteixi a 

més reunions del Districte de les Corts. Cada cop que hi hagi convocatòries es mirarà si 

algú hi pot anar. 

 

3. Comissió de formació – escola de pares 

- Xerrada del 3 de desembre d’Educació emocional: va anar bé, encara que hi havia 

menys pares que a l’anterior xerrada. 

- Es proposarà a l’escola la participació en uns tallers de trastorns psicològics per 

secundària (espaijove.net). 

- Per parvulari hi haurà una xerrada sobre educar l’autonomia personal (mirar blog 

AMPA). 

- Per primària, es seguirà amb el tema d’educació emocional. 

 

4. Festes 

- 17 de setembre 2016: festa benvinguda. Mantenim el nou grup d’animació d’aquest 

any, amb alguns suggeriments per millorar la seva participació. 

- Carnestoltes: 5/2/2016. S’enviarà una carta al Sr. Josep per convidar-lo i fer-li un 

comiat. Es proposa que la xocolatada de carnestoltes sigui organitzada pels pares de 

2n ESO, però s’ha d’acabar de confirmar. 

- Sopar lluna i torronada: convertirem la propina a l’Alejandro i el seu equip en un detall 

(panera per Nadal, per exemple). Es demanarà als organitzadors de la torronada 2015 

que facin un resum de l’organització per seguir-lo en properes festes. 

- Grup Batucada: es farà una primera prova pel carnestoltes 2016 de l’escola. Si surt bé, 

s’intentarà crear el grup per les festes del barri. S’enviarà un email a les famílies 



demanant participants. Coordinadora provisional: Uca Torras. Si tot tira endavant i es 

participa a les festes del barri, l’escola ens deixa els gegantons sense problema. 

- Mercat 2a mà: després de vacances es buscarà la millor data. L’any passat es van 

recaptar 180 euros del lloguer de taules, que es van repartir per l’ONG de l’ONCE i un 

projecte Saharaui, i l’altre meitat ha estat entregada a la Marató de TV3 d’aquest 

Nadal 2015. 

 

5. Extraescolars 

Es decideix no fer cap enquesta a mig curs, però que via email cada responsable demanarà als 

pares si tot va bé, per poder arreglar coses al gener, si cal. De cara a finals del 2n trimestre es 

farà una enquesta, pensant en arreglar coses per any vinent i en la programació del proper 

curs, demanant també si hi ha intenció provisional de continuar o no. 

A partir de la següent reunió començarem a preparar les extraescolars de l’any vinent. 

 

6. Preparació jornada portes obertes 

L’escola ha demanat la col·laboració de l’AMPA, però encara no tenim més informació. Les 

portes obertes seran el dia 20 de febrer de 2016. 

 

7. Altres temes diversos 

Fan falta uns altaveus per l’extraescolar de Jazz. Es preguntarà als professors de les altres 

activitats com ho fan, i segons sigui, l’AMPA es plantejarà comprar uns altaveus petits. 

 

8. Precs i preguntes 

No hi ha ni precs ni preguntes. 

 

Propera reunió: temptativament el 26/1, a l’espera que es confirmi l’assemblea de socis de la 

cooperativa. 

 

 

 


