
ACTA DE LA REUNIÓ   DE L’A.M.P.A. DE 
L’ESCOLA LA SÈQUIA DEL 6 DE 
SETEMBRE de 2010 

 
 
Amb data del 6 de setembre de 2010, a les 9 del vespre, es reuneixen a la 
biblioteca de l’escola: Riel Clotet, Josep M. Escursell, Monica Batalla, Lidia Domene,  
David Granados, Montse Marsinyach, Miquel Montero i Josep Gallardo amb la 
següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i ratificació de l’acta anterior. 
2. Valoració entrega de llibres. 
3. Temes inici de curs. 
4. Estat de comptes.  
5. Assumptes sobrevinguts. Precs i preguntes. 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior . 
 
Queda aprovada amb les següents esmenes. 
 
Punt 3,  “ Com que en aquests moments hi ha força diners en el compte de l´Ampa 
i el servei matiner ha comportat guanys, es proposa que aquest servei resulti més 
econòmic (20€ germà) de cara al proper curs per a les famílies amb germans i que 
enguany no es cobri la quota de Juny a les famílies dels alumnes que han estat 
abonats al servei durant tot el curs. 
Igualment es demanarà a la direcció de l’escola si necessiten alguna cosa de cara al 
curs vinent.” 
Punt 4, puntualitzem que el casal d’estiu ha estat utilitzat en total per 58 nens i que 
les dues ultimes setmanes la mitja d’assistència ha estat de 20 nens per setmana. 
 
2. Valoració entrega de llibres. 
 
 
La entrega de llibres s’ha fet correctament. S’ha donat una bossa per cada nen amb 
el seu nom i això ha facilitat la feina. 
Com a incidències senyalem que una família no ha pagat la quota de l´Ampa i que 
un altre família tenia deutes pendents. No s’han entregat els llibres a aquestes 
famílies.  
Encara hi ha gent que s’equivoca de nº de compte. 
No sabem quan arribaran els llibres que falten. 
Com a comentari final, caldria tenir més col·laboració per l’entrega dels llibres. 
 
Surt el tema del reciclatge de llibres. Es proposa implicar al alumnes de 6e, i que 
podem obtenir subvencions per aquesta activitat. 
S’acorda seguir parlant del tema en properes reunions i que 
- es un tema a promocionar en el Butlletí 
- es demanarà opinió escola / mestres 
- es demanarà opinió a l’escola sobre la possibilitat de recuperar la figura del 
delegat de curs (ja que pot ajudar en temes com el del reciclatge o entrega de 
llibres) 

 
3. Temes inici de curs. 
 
Es parlarà amb L’escola sobre la Setmana Blanca del Febrer per saber si estarà 
oberta. 



S’estan buscant activitats per aquesta setmana, entre elles una activitat de 
muntanya. 
Activitats extraescolars. Josep Gallardo explica el nou model d’inscripció. També 
farà un quadrant explicatiu amb horaris de les activitats extraescolars.  S’explica la 
nova proposta de l’ajuntament sobre les activitats de futbol i basquet i haurem de 
decidir si ens acollim o anem per lliure. Abans de decidir es comentarà el tema a la 
propera reunió de la FAMA.  
Extraescolars d’anglès i d’informàtica. S’han d’aprovar en Consell Escolar, si no és 
així, l´Ampa no pot oferir-les. S’ha demanat “informalment” opinió els mestres i no 
estan gaire d’acord per tractar-se de mataries avaluables escolarment- 
En Josep Gallard informa que s’han rebut subvencions per Servei matiner (2400€), 
extraescolars (1290€) i Casal Estiu (840€). Els imports son aproximats.  
 
 
4. Estat de comptes. 
 
Actualment tenim 452 nens a l’escola (246 famílies).  
346 estan associats a l´Ampa  
 
El resultat econòmic dels Casals d’estiu son 
Juny (+ 1054€) 
Juliol (+685€) 
 
Tenim 1830€ en impagats. 
 
Finalment es comenta la possibilitat de mirar altres entitats bancàries per 
aconseguir millors condicions. 
 
 
5.Assumptes sobrevinguts. Precs i preguntes. 
 
David Granados està fent actualment de secretari. Es nomenarà oficialment (si 
escau) en la Reunió de la Junta. 
Igualment, David Granados farà el butlletí del mes d’octubre però es seguirà 
buscant un substitut/a. 
 
Es varen regar els arbres nous de l’escola durant el més d’estiu per alguns pares, 
tal i com es va acordar. 
També se li va fer contracte durant el mes d’agost a en Josep Gallard tal i com es 
va acordar en la darrera reunió. 
 
 
 
A les 23.15 h. s’acaba la reunió amb el vist-i-plau de tots els seus assistents, i es 
fixa la propera pel 04/10/2010 a les 21.00h a la biblioteca de l’escola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


