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ACTA DE REUNIÓ 

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

Barcelona corresponent al dia 25 de Setembre  del 2012.

Assistents Junta AMPA : Ignasi Moliné, Erika Budria, Xavier Sallés, Carlos Fornos, 

Isabel Vilà, Josep Mª Puigdevall i Laura García.

Assistents  ESCOLA:  Nuria  Dausà,  Jordi  Bosch,  Mª  Jesús  Rodríguez  i  Miquel  

Berruezo.

A les 19:30h es dona per iniciada la primera reunió oficial entre la nova Junta i  

l’Escola.

El president de l’AMPA realitza una primera presentació a l’Escola  dels membres 

de la Junat per, a continuació, presentar els punts primordials de treball per aquest  

curs que es planteja l’AMPA:

- Relació / Comunicació AMPA – ESCOLA – FAMÍLIES.

- Llibres de text.

- Menjador.
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- Actes oficials:  Dia de la Família,  Dia de la Immaculada,  Dia de l’esport  i 

Festival infantil.

1. Relació / Comunicació AMPA –ESCOLA – FAMÍLIES

S’informa a l’escola de la importància per la Junta de la comunicació/informació 

directa i transparent amb tota la comunitat escolar. Amb aquesta finalitat s’utilitzarà 

el Full informatiu, Blog i Web de l’Ampa.

Amb aquest objectiu, es concreta la participació de l’ AMPA a les reunions de pares 

d’inici de curs. S’aprofitaran aquestes reunions per facilitar a les famílies el full per 

fer arribar a l’AMPA les seves dades de contacte.

2. Llibres

La Junta està especialment sensibilitzada amb la despesa econòmica que suposa 

per a les famílies la compra dels llibres de text i proposa buscar alternatives que 

minimitzin aquesta despesa.

S’informa del treball que es va dur a terme per part de l’escola els anys anteriors 

per buscar les millors opcions (possibilitat de fer intercanvi dels llibres; deixar en 

custòdia de l’escola els llibre de lectura; etc)  i els inconvenients i/o límits  que com 

a  Escola  es  troba  en  el  moment  de  gestionar  les  comandes  de llibres  (noves 

edicions cada 4-5 anys; poc marge de maniobra amb els descomptes; etc).

L’AMPA i  l’Escola  es  comprometen a  treballar  conjuntament  amb les  següents 

línees d’acció:

- Realitzar les comandes de llibres a un dels proveïdors contactats prèviament 

d’es d’on ens poden arribar a oferir un descompte per les famílies de fins a 

un 40% respecte al preu ofert avui en dia. Per ara la consulta s’havia fet al 
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grup Eroski per la qual cosa des de la Junta de l’AMPA es consultaran més 

proveïdors per obtenir la millor oferta. Es valorarà la possibilitat d’incloure 

finançament.

No obstant abans de Nadal es realitzarà una reunió prèvia amb els actuals 

proveïdors de llibre a l’Escola amb representació de l’Ampa.

- Reciclatge de llibres:  Aquesta segona línea d’acció es converteix en una 

projecte a llarg termini. Des de l’escola i des de l’AMPA es començarà a 

conscienciar  a  les  famílies  i  alumnat  de  la  importància  de  conservar  els 

llibres per a “futures generacions”.

Es  realitzarà  un  anàlisis  previ  de  tots  aquelles  llibres  de  “consulta” 

susceptibles de començar a reciclar i quedar-se en custòdia de l’escola.

3. Menjador

Torna a quedar de manifest la importància que per a la nova Junta continua tenint  

el servei de menjador i les hores lliures del migdia.

Des  de  l’escola  s’informa  a  la  Junta  de  la  organització  d’aquest  espai  i  de  la 

intenció de facilitar a les famílies que fan ús d’aquest espai, en nom d’HUSA, d’una 

enquesta (acompanyada d’una carta informativa) on es demanarà la valoració no 

només del producte sinó de tot el servei.

També s’informa de la inclusió de la figura del Educador en aquest espai amb la 

intenció de que l’infant  tingui  un “fil  conductor”  durant  tota  l’estona i  poder  així 

reforçar els hàbits de menjar.

Es facilita l’entrada de l’AMPA en el menjador, sempre amb cita prèvia, per tal de 

tenir  una  visió  objectiva  i  poder  transmetre-la  a  les  famílies.  Es  comunicarà  a 

l’Escola la data prevista per realitzar aquesta visita.
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4. Actes oficials

Des de la Junta de l’AMPA es treballarà en la organització i col·laboració conjunta 

amb l’escola dels següents actes oficials:

- Dia de la família

- Dia de la immaculada:  aquest curs es celebrarà probablement el  proper 

16/12

- Dia de l’esport: aquest any s’hauran de valorar noves propostes degut a 

l’increment  del  IVA  corresponent  a  l’import  de  les  activitats  del  Canal 

Olímpic. Es preveu celebrar aquesta diada el proper 20/04.

- Festival infantil: previst per el proper 11/05.

Es dona per tancada la reunió a dos quarts d’onze de la nit.

A Barcelona, a 25 de Setembre de 2012
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