
 

ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA 

Dimarts, 6 de Març de 2018 

Hora d’inici, 21:05h 

 

1. Aprovació  de l’acta de 9 de gener de 2018 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

Abans de passar al segon punt del dia donem pas a la directora de l’escola 

Crespinell , Anna Paralbert, que ens ha vingut a visitar per presentar-nos el 

seu projecte d’escola i la col·laboració que es duu a terme Crespinell 

Lanaspa. 

L’Anna agafa el relleu de la Mariona i ens proposa fer reunions anuals per 

fer-nos coneixedors del que fa l’escola, el seu projecte, de les relacions 

amb la nostra escola, per apropar les escoles i tenir un vincle més estret. 

Ens obre l’escola per tot el que necessitem i ens convida a visitar-la, si 

volem, per conèixer-la més de prop. 

Acordem de fer una reunió anual, a principi del curs escolar, per exemple. 

Des de l’AMPA proposem que en aquesta reunió siguin convidats els pares 

de l’escola Crespinell i així hi hauria una relació més estreta entre AMPAS. 

Volem agrair a l’Anna tot el seu esforç i temps per donar a conèixer el seu 

projecte de col·laboració amb la nostra escola i fer-nos partícips de 

manera més directa. 

 

2. Acord sobre accions concretes reivindicacions condicionament aula 

de música. 

S’explica la reunió que va tenir la junta de l’AMPA amb direcció vers 

aquest tema. 

A més de les accions de manera conjunta que es faran amb l’escola, des de 

l’AMPA s’acorda redactar una carta amb totes les carències de l’aula de 

música i les nostres demandes per solucionar el problema. 



Aquesta carta s’entrarà tant al registre d’Ensenyament de la Generalitat 

com al PAME. 

S’encarregarà de redactar l’escrit la Maria José, mare de segon. Un cop 

entrada tant a la Generalitat com l’ajuntament tenen un termini 

aproximat de uns 20 dies per contestar-nos. Esperarem aquest termini i 

depenent de la resposta posarem en marxa altres accions com: 

 

● Entrada individual (una per persona) al registre tant de la 

Generalitat com del PAME de la nostra demanda. 

 

● Difusió via xarxes socials 

 

● Difusió medis de comunicació 

 

● Control de la temperatura i impediment que els nostres fills 

facin classe en aquestes condicions. 

Es proposa fer la propera assemblea extraordinària a l’Abril per poder fer 

seguiment de la resposta de l’administració. 

 

3. Acord accions concretes reivindicació cistelles pati. 

Es prioritza fer accions per l’acondiciament de l’aula de música i després 

incidir en les altres carències de l’escola. 

 

4. Valoració festa de carnestoltes. 

Es valora de manera negativa com s’ha portat a terme aquest curs la festa 

del carnestoltes ja que les famílies ens hem sentit excloses de la celebració 

de la festa amb els nostres fills. 

Es prega que les famílies contestin a les enquestes que ens passen des de 

l’escola per què es on podem expressar les nostres opinions i que siguin 

valorades per l’equip directiu, i que aquestes siguin respectuoses i 

constructives. 

Referent al concert de Nadal es valora l’esforç de l’escola per la flexibilitat 

horària en la venda d’entrades. 

 

 



5. Repàs de les diferents comissions: 

 

● Comissió menjador 

Es parla del funcionament del menjador, ja que assisteix una mare a la 

reunió que es nova d’aquest any i expressa diferents queixes per 

l’empresa que porta aquest servei. 

Aquesta mare ja es va posar en contacte amb la comissió de menjador per 

formalitzar una queixa i la comissió ja va donar-li resposta el seu dia. 

Agraïm que aquest sigui el mitjà per fer les queixes 

 

● Comissió esbarjo 

Es parla de la data del sopar de final de curs, queda pendent demanar 

permisos al PAME i a l’escola. 

La comissió demanarà cadires i taules així com la vaixella. 

S’acorda que se li passarà a la comissió tota la informació que tenim per 

portar a terme aquesta activitat i que es posarà en contacte la persona 

que ha portat durant anys aquesta comissió perquè pugui fer un cop de 

mà i orientar. 

 

● Comissió socialització 

Res a tractar sobre aquesta comissió 

 

● Comissió Extraescolars 

No ha vingut ningú d’aquesta comissió 

 

● Comissió Revista 

No ha vingut ningú d’aquesta comissió 

 

● Creació de noves comissions(reivindicacions varies) 

El cap d’aquesta comissió s’ha disculpat per no poder assistir a la reunió 

 

● Comissió camins escolars 

Es fa difusió amb cartells que hi ha penjats a la porta de l’escola “prou fum 

a l’escola” 

 



● Comissió cultura 

No hi ha cap xerrada prevista a curt termini. Es proposa passar per 

delegats unes quantes propostes i que les famílies triïn la que sigui del seu 

interès o que proposin algun tema. 

Hi ha una mica de desencant ja que l’assistència a les xerrades és molt 

baixa i sembla no tenir gaire interès per part de les famílies d l’escola, 

últimament venia més famílies de fora de l’escola que de la nostra. 

S’han provat diferents horaris per fer les xerrades i en tots ells l’assistència 

és mínima. 

 

6. Precs i preguntes 

En breu es formalitzarà el canvi d’entitat bancària de la Caixa a Caixa 

d’Enginyers que és la que ens dóna les millors condicions i cobra menys 

comissions de totes les que s’han valorat. 

 

 

Es tanca la sessió les 23,11 Hores 

 

 

La presidenta La secretària 

Núria Monge      Núria Monge (en nom de Sibel Roig) 

 


