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ACTA DE REUNIÓ 

Resum de l’acta de la reunió interna de l’Ampa del Col·legi  Immaculada Concepció de 

Barcelona corresponent al dia 25 de juny  del 2012.

Assistents : Ignasi Moliné, Mireia Colomer, Erika Budria, Ingrid de la Rosa, Xavier Sallés, 

Carlos Fornos, Isabel Vilà, Laura García.

1.- El·lecció nous Carrecs

S’escolleixen internament els nous càrrecs de la Junta, pendents de ser votats formalment 

a la propera Assamblea General:

President: Ignasi Moliné

Vicepresident: Mireia Colomer

Secretari: Laura García

Sub- secretaria: Erika Budria

Tresorer: Ingrid de la Rosa
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2. Definició del projecte

Ignasi Moliné deixa palés la importància de continuar amb la tasca portada a terme per la 

comissió sortint  de l’AMPA,  almenys durant  el  primer any. El  nostres objectius han de 

quedar clarament indentificats, actuant envers a tota la comunitat educativa amb la máxima 

transparència  i mantenint a la mateixa informada de totes les fites aconseguides o en cas 

contrari, fent evident els motius pels quals no s’assoleixen.

3. Relació escola – AMPA

S’estableix com a criteri bàsic de comunicació la transparència i la necessitat que de forma 

regular  tota  la  informació  arribi  a  tota  la  comunicat  educativa.  Per  aquest  motiu,  es 

treballarà en la creació i actualització continua d’un blog; la creació/actualització/utilització 

continua de la BBDD dels emails de les famílies; taulell d’anuncis i distribució impresa de la 

documentació (es valorarà la utilització d’aquest mitjà) i  creació d’un domini propi. Xavi 

Sallés s’ofereix per facilitar-nos tota la informació i creació del domini conjuntament amb 

Carlos Fornòs, qui consultarà els requeriments per crear un blog propi, així com també la 

seva actualització.

Queda palès també la importància de tenir cura d’aquesta BBDD i utilizar-la com a eïna de 

distribució, però en cap cas fer-la pública als seu mateixos participants.

4. Agenda (Projectes). 

De cara al setembre s’estableixen els 4 grans blocs de treball com a punt de partida de la 

nostra tasca pel nou curs escolar:

- Menjador:    S’informa  de  la  situació  de  partida  heretada  de  l’antiga  Junta. 

S’estableixen com a objectius primordials d’aquest projecte:

o La revisió trimestral del menú de l’escola a partir de visites al menjador. Es 

valora la possibilitat que la Junta assigni a persones de confiança externes a 

la mateixa, per fer-ne les visitites oportunes.
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o Es valora la possibilitat de crear i dsitribuir “enquestes” a les famíles a partir 

de les quals es puguin valorar aspectes com la qualitat o la quantitat del 

menú.

o S’ informa de la problemtàtica de l’any passat amb els monitors del menjaor. 

Fets que van ser traslladats a la titularitat de l’escola i reconduïts per part de 

la mateixa. Aquest punt es decideix deixar apartat momentàneament.

- Llibres: S’estableixen diferents fronts d’acció:

Per una banda es proposa com a data límit el 29 d’Abril del 2013 per a què l’escola 

faciliti el llistat definitiu del curs escolar vinent. 

Carlos  Fornós  es  posarà  en  contacte  amb  la  gran  superfície  Carrefour 

(probablement  el  del  centre  Comercial  Les  Glories)  per  informar-se  sobre  les 

possibilitats  que les  famílies  que així  ho  desitgin  puguin  comprar  els  llibres  en 

aquest centre. Continuarà vigent també.la possibilitat de comprar-los a la mateixa 

escola.

Com a segon punt a treballar es recupera el reciclatge (socialització) dels llibres 

afegint la possibilitat de fer un “mercadillo” on les famílies puguin intercanviar-los.

Es decideix crear una comisió de treball encapcelada pel Carlos Fornós.

- Día de la Família: Com a últim objectiu a curt termini es manifesta la necessitat de 

començar a treballar en la organització del Día de la Familia. L’any passat es va 

convertir  en  un  èxit  de  convocàtoria,  tot  i  que  la  situació  climatològica  no  va 

permetre realitzar algunes de les activitats previstes.

En aquest sentit es buscaran dierents propostes (fins i tot més próximes a l’àrea 

metropolitana de Barcelona)  per a tractar-se a la propera reunió.

Previ a la finalització de la reunió, Joan Ignasi Moline estableix com a data de la popera 

reunió el pròxim 4 de setembre on es posarà en comú la recerca d’informació realitzada, es 
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crearà un ordre de día per a la propera Assamblea i  es traslladará a la titularitat  de 

l’escola la necessitat de fer una primera reunió de presentació de la nova Junta.

Es dona per tancada la reunió a un quart de deu de la nit.

A Barcelona, a 3 de Juliol de 2012

Laura García

Secretaria. 
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