
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L´AMPA PRÀCTIQUES 

1 d´Abril de 2014  a les 16:45, Aula de Música.

Assistents: 16. Eulàlia Arbós, Francesc Xavier Camp ,Marta Carrera, Helena Delgado, Antonio 
Ezpeleta, Ursula Garcia, Georgina Inglada, Montse Jané, Maria José Labrador,  Anny Maestri, 
Patricia Miranda, Maria José Negre, Roberto Pérez, Ana Requena,Núria Rigau, Berta Roca.

Informació de la Practikada:

-S´informa que la Practikada es farà dissabte 10 de maig i el tema serà l´eix transversal 
d´aquest any, la Mediterrània. Es faran de 7 a 8 fars i ports de ciutats que es correspondran als 
tallers que hi haurà. Per confeccionar-los es proposa fer un taller familiar el dissabte 26 d´abril 
a l´escola. Hi haurà tallers de: Henna, Conta-contes, Pintura i Sensorial.

-Es comenta que com a activitat s´havia explorat la possibilitat de fer una paella gegant o una 
cursa però ens cal una assegurança. L´actuació està pendent de concretar, una mare proposa 
un grup que coneix que preparen festes infantils (festa a mida). El pressupost és limitat.

Informació de la Comissió de Solidaritat.

-S´informa dels orígens de la comissió i objectius. Es comunica que hi haurà un article de la 
Comissió a la Revista “Fem pràctiques” i que està  previst recollir llibres “solidaris” per sant 
Jordi perquè cap nen o nena es quedi sense llibre el dia de l´intercanvi. També s´expliquen les 
activitats programades per la practikada: un intercanvi de puzzles i una reflexió de tot el què 
podem donar o oferir als altres a través d´un mural.

Informació de la Comissió d´Extraescolars

-S´explica la situació de l´Escola de Música A tempo. Es farà un sondeig als cursos de 1er i 2on 
per valorar si es pot fer l´activitat al migdia a l´escola o cal l´acompanyament de monitors al 
centre d´ A tempo. S´explica que el grup que l´any que ve farà 3er és molt nombrós i ja cursarà 
el Curs Elemental de Música que són 2h setmanals de llenguatge musical. En el temps del 
migdia només en podria fer-ne una. Cal preguntar si es podria fer el curs en 2 anys però prèvia 
aprovació també del consell escolar.

-Es comunica que l´any que ve s´oferirà voley i escacs (potser aquesta última, escacs, a la franja 
de menjador) i perquè siguin viables han de tenir 10 assistents mínim i es comenta que l´any 
passat la proposta de teatre no es va omplir.

Informació de la Comissió de Menjador

-Es recorda que hi ha un informe de menjador penjat a la web de l´AMPA.

-Es diu que els últims menús es van enviar erròniament i no es van poder revisar com es fa 
sempre. L ´empresa generalment intenta respondre a les modificacions que proposem.

-Es comunica que enguany hi haurà el concurs públic de l´empresa de menjador i que la 
comissió econòmica del consell està estudiant les propostes. Hi ha 8 empreses i la durada del 
contracte són 4 anys.



Informació de la Comissió del Camí Escolar

-S´explica que es va fer un treball de sensibilització a l´escola en relació al civisme que ha tingut 
com a resultat els rètols penjats a les reixes de l´escola. També que sembla que ha millorat 
la neteja i els accessos al carrer. Malgrat això els tècnics de l´Ajuntament que han redactat 
un informe atribueixen a les famílies responsabilitat en la brutícia existent, passejar gossos i 
entrar pel carrer Guitard amb bici.

-Es diu que cal canviar els senyals de trànsit però que ara per ara no es farà perquè s´ha 
d´incloure al PAM, el tema es sabrà al juny.

-Informació de la Comissió del Sopar de Famílies

-El president explica la intenció de la junta de desvincular l´AMPA d´aquest sopar i deixar 
d`organitzar-lo com anteriorment. S´enfatitza que és un sopar de les famílies de l´escola, no de 
l´AMPA. Es llogaran taules i cadires i l´AMPA no posarà ni la beguda ni els gelats. Per saber el 
nombre de participants es proposa fer-ho via delegades  o repartir tiquets a 1€ al despatx de 
l´AMPA. També via mail es demanaran voluntaris. Hi ha problema amb la data perquè només 
queda el 7 de juny i és la 2ª pascua.

Informació de les obres

-El president informa que està previst que comencin les obres a l´estiu però sense cap data 
concreta i afecten el gimnàs, els vestidors i la cuina. També s´arreglaran les finestres i no se sap 
si es posarà parquet al gimnàs. Això afecta el casal d´estiu que perd el pati de grans i que no té 
la cuina a disposició . S´estudiarà si es pot col.laborar amb el Casal que s´organitza al Jaume I 
pels dinars i els espais.

Informació sobre la Coral

-S´informa que la Coral del Migdia actuarà el dia dels Jocs Florals, 24 d´Abril. El 31 de Maig a les 
17 30 h actuarà en una trobada de corals a la Plaça de la Concòrdia de les Corts. El 14 de Juny 
hi haurà el Festival d´A tempo on també actuarà la coral de la nostra escola.

-Es concreta la data del festival d´extraescolars, el 31 de Maig.


