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RESUM REUNIÓ XARXA D’AMPES  
Dimecres 16 octubre 2013 

 

A la reunió de la Xarxa d’AMPA’s del passat 16 d’octubre hi havien representades només 
les escoles Argentona i Bernat de Riudemeia (ja que les altres havien excusat la seva 
absència) així com Anna Petit i Anna Sánchez, tècniques de l’Ajuntament i el regidor 
d’Educació, Àngel Puig. 
 
Es van comentar els següents temes: 

 

1.- Valoració inici de curs 2013/14. 

Es comenta especialment l’inici de curs de l’Escola Argentona pel tema de la fusió: 

• Comentem que de moment es valora positivament  

• Comenten que a la visita realitzada per Alcalde i regidor d'Educació van tenir 
bona impressió de la fusió 

El regidor informa que s’ha decidit que es pujaran les tanques de darrera dels mòduls 
instal•lats a l’Escola Argentona per fer-los més segurs i menys accessibles. Es demana 
des de l’AMPA si es podrien porxar una mica els mòduls per protegir, sobretot en casos 
de pluja, a l’hora de deixar els nens a l’entrada dels mateixos. S’estudiarà aquesta 
proposta. 

Així mateix el regidor informa que la setmana passada van tenir una reunió amb 
representants de la Diputació de Barcelona per fer-los una nova proposta per millorar la 
mobilitat de l’aparcament de l’Escola Argentona. 

 

2.- Fira d’intercanvi de joguines – data i organització. 

La Fira d’Intercanvi de joguines consisteix en ajudar a que tots els nens tinguin joguines 
per Nadal.  

Els nens que poden entreguen entre 2 i 3 joguines i s'emporta 1, el sobrant s'entrega a 
la Creu Roja per les families amb menys recursos. 

• Es portarà a terme l'1 de desembre, diumenge.  
• Es necessiten entre 4 i 5 persones per escola.  
• Els noms s'haurien de donar a la propera reunió de la Xarxa d'Ampes. 
• S'hauria d'estar allà (al Centru) des de les 09:00 fins les 14:00 h. 
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• La nostra escola ha de confirmar si s'encarrega, com altres anys, de la 
xocolatada. 

S’acabarà d’establir la organització de l’acte a la propera reunió de Xarxa d’AMPAs. 

 

3.- Taller de teatre. “Ponts per a la família-escola: una cooperació possible” 

• Forma part de les xerrades de l'Escola de Pares i Mares.  
• No és un taller pròpiament dit, es parlarà amb l'actor que ho desenvolupa (Juanjo 

Camarena) per donar-li un altre nom més encertat. 
• Finalment es concreta com a data el 19 de novembre, dimarts, a les 20 hores, 

amb una durada de 2 hores aproximadament. 
• Es farà a l’Escola Argentona. 
• Se li hauria de donar difusió sense haver de “repartir paper”. 

 

Per altra banda, es demana a les Ampes que aportin temes d'interés per les xerrades de 
l’Escola de Pares i Mares. Pel 2014 no n'hi ha encara cap d'organitzada. 

 

4.- Valoració casals estiu (proposta AMPA Riudemeia) 
 

La presidenta de l'AMPA de l’Escola Bernat de Riudemeia valora molt positivament el 
resultat dels Casals d'Estiu i Setembre fets a la seva escola. 
 
Per part de l’Escola d’Argentona es valora com a positiu donat que, malgrat que la 
empresa (Tendel Quality) no va complir totalment amb les premisses plantejades a la 
oferta inicial (hora d'anglès, sortides...), segons el feedback rebut els nens s’ho van 
passar molt bé i els pares van quedar contents en general. Van participar uns 60 
nens/es. El casal de setembre estava previst fer-se per la mateixa empresa però donat 
que no s’arribava al mínim de nens inscrits, va decidir no fer-lo. Finalment, davant la 
insistència d’alguns pares, es va poder realitzar donat que es va contractar la empresa 
argentonina (Esplais Lúdics) amb dues monitores que ja havien treballat a l’escola. Van 
participar uns 18 nens/es. 

Es comenta que caldria valorar la conveniència d’organitzar un casal de Nadal conjunt 
per totes les escoles. Es tractarà el tema a la propera reunió de Xarxa d’AMPAs 

 

5.- Proposta d’extraescolars conjunts (proposta AMPA Riudemeia )  

• Es torma a possar sobre la taula el tema de fer extraescolars conjuntes, ja que el 
Riudemeia només compte amb una línia i els hi costa més arribar al mínim 
necessari per fer algunes activitats. 
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• S’acorda que cap al mes de juny cada escola haurà de passar la graella de les 
extraescolars proposades a la seva escola pel curs següent a l’Ajuntament i la 
resta d’AMPAs, i cap a finals de setembre la llista d’aquelles extraescolars que 
sigui possible que no es facin per manca d’inscrits, per veure si compartint-les 
entre totes les escoles es poden tirar endavant. 

• S’acorda que ara els hi passarem les dades de la extraescolar de piscina i d'altres 
activitats que es necessiti complementar amb més nens, per realitzar-les durant 
aquest curs, o bé aquelles que els puguin interessar. 

 

Es comenta des de l'Ajuntament, fora de l'ordre del dia, que la implantació dels 
protocols d'absentisme i drogodependència a les escoles i institut esta funcionant bé.  En 
breu s’aprovarà el de violència de gènere, dels qual s'informarà a les direccions. 
 
Es proposa com a data per a la propera reunió el dia 6 de novembre, amb els següents 
punts provisionals per l’ordre del dia: 
 
- Fira d’intercanvi de joguines 
- Casal de Nadal 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


