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Data: 20-02-2013 
Lloc: Escola El Roquissar 
Hora d’inici 21:00h 
Nº ACTA 130220 
 
Assistents 
 
Dolors Ortiz, Miriam Lampreave, Jean Segovia, Yolanda Sarroca, Albert Asencio,  Guillermo 
Alonso, José Juan González, Marta Manaut, Yolanda Tellaecha, Monica Ariza, Anna Montaner,  
Miriam Lorca, Muriel Alvaro, Anna Jacas, Jose Martinez, Gemma Magriña, Ricard Garcia Valls, 
Pol Adell, Ingrid Segura, Consol Bover, Esther Lopez, Patricia Darder, Silvia Marcos, Gemma 
Abella, Brenda Edna Hernandez, Mª José Aparicio, Montse Castellarnau, Josep Escola. 
 
 
S’inicia la reunió de caràcter informatiu a les 21.00 hores amb una 
assistència de 28 socis que representen el 24,53% dels cens general de 
l’AMPA amb el següent: 

 
Ordre del dia 

 
1 . Presentació de l’AMPA 
 
El president, Jean Segovia, presenta la junta i els seus càrrecs explicant les 
tasques que realitza cadascú. 
S’informa del projecte que s’ha presentat a l’Ajuntament de l’Hort ecològic. 
Es comenta que seria interessant que hi hagués una persona que es 
dediqués un temps especific per a les subvencions. Es decideix que durà a 
terme les tasques per gestionar i aconseguir noves subvencions a la Marta 
Solé.  
També s’ofereix als assistents si algú vol colaborar a la junta.  
 
2 . Memòria d’activitats. 
 
Es fa un balanç en general de les activitats i de les millores que hi podrien 
haver. S’ha rebut alguna queixa de l’activitat de dansa perquè el monitor 
l’han canviat en quatre ocasions. 
 
S’informa de les noves activitats d’aquest curs 2012-2013 les quals han 
donat molt bon resultat. En el cas de l’activitat de patinatge aquest semestre 
han augmentat les inscripicions.    
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Els assistents fan esment que les normes s’han de seguir correctament 
perquè l’activitat es desarrolli positivament. En el cas del Judo s’ha detectat 
alguna incidència.  
 
Es llegeix als assistents els punts del protocol que s’ha de seguir sobre la 
indisciplina en una activitat.  
 
La vocal de l’activitat de Judo es presentarà a la classe de Judo per tenir un 
canvi d’impressions amb el monitor.  
 
Es comenta que l’activitat de multi-activitat-anglès ha estat satisfactòria i es 
proposa per l’any vinent ampliar l’activitat i oferir-la a la resta dels cursos. Es 
decideix encabir l’activitat a la resta dels cursos.  
 
Es proposa oferir les activitats per al curs 2013-2014 abans que s’acabi el 
curs actual. La junta de l’Ampa farà una valoració i  es presentarien les 
propostes a tots els socis per planificar les activitats per al curs que ve. 
Sobretot s’intentarà equilibrar les activitats de manera que tots els cursos 
tinguin activitats matí i tarda.  
 
S’informa que s’ha pagat l’assegurança amb la companyia d’assegurances  
FAPAC i s’ha repercutit als socis amb la quota d’aquest semestre, 5 euros 
per alumne. 
 
3 . Preguntes i torn obert de paraules 
 
Es comenta celebrar la festa de l’arbre a la nostra escola la qual cosa es 
demanarà a l’ajuntament. L’objectiu és plantar arbres en els patis de 
l’escola. 
 
Es comenta que es duran a terme els treballs per dissenyar un hort ecològic 
segons el projecte presentat i subvencionat per l’Ajuntament.  
 
El Guillermo Alonso comunica que hi haurà un accés directe des del pavelló. 
Només manca un permís que han de donar els arquitectes del Departament 
d’Ensenyament.  
 
S’informa que la il·luminació del teatre ja s’ha instal·lat. Tenint en compte 
que ha sobrat una quantitat d’uns 600 euros de la subvenció rebuda es 
proposa realitzar la instal·lació de l’equip de so de manera que es quedi fixe. 
Els assistents hi estan d’acord.  
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Es comenta que a l’hora del menjador s’ha produït alguna incidència a tenir 
en compte sobre la indisciplina d’algun alumne. És important que es 
segueixi el protocol que detalla el reglament de l’empresa Scolarest. La 
junta de l’Ampa es reunirà amb la comissió del menjador per tenir un canvi 
d`impressions sobre les incidències esmentades.  
 
Es proposa si caldria una representació de l’ampa el dia de les portes 
obertes de l’escola i tots els assistents estan d’acord i ho consideren molt 
oportú.  
 
Es comenta que seria interessant que l’escola oferís el servei d’acollida per 
la tarda. Es va preguntar a Scolarest i van dir que hauria d’haver un mínim 
de 10 nens. Es decideix oferir aquest servei.  
 
Casal de setmana santa hi ha una proposta que han fet les monitores de 
l’activitat multi-activitat-anglès per gaudir durant 4 dies, de dilluns a dijous, a 
l’escola per fer diverses activitats. El preu és de 115 euros (mínim 20 
alumnes) i s’ofereix a tots els cursos  Es passarà la informació a tots els 
alumnes. El pagament de la totalitat es farà per avançat i la data tancament 
per a les inscripcions serà fins al 8 de març.  
 
Proposa la Mª José Aparicio realitzar una revisió preventiva d’anomalies 
visuals a tots els alumnes de l’escola. Es decideix dur a terme aquestes 
revisions. Aquesta revisió la farà la mateixa Mª José Aparicio. 
 
Es comenta que el dia de Sant Jordi s’haurà de colaborar a la festa la qual 
es celebrarà el mateix dia de Sant Jordi per la tarda repartint coca o premis.  
 
Es proposa realitzar  una activitat de patinatge per als pares. L’Anna 
Montaner demanarà la corresponent informació.   
 
S’aixeca la sessió de la reunio informativa a les 23:45.  

 
 
 
 
 
 
 


