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RESUM REUNIÓ XARXA D’AMPES  
Dimecres 13 novembre 2013 

 

A la reunió de la Xarxa d’AMPA’s del passat 13 de novembre hi havien representades les 

escoles Argentona, l'Institut i l'escola bressol El Bosquet (ja que les altres havien 

excusat la seva absència) així com dues tècniques d'educació de l’Ajuntament, les Sres. 
Anna Petit i Anna Sànchez. 

 

Es van debatre els següents temes: 

 

 

1 - Propostes a les xerrades de l'Escola Pares i Mares. 

 

Des de l'Escola d'Argentona comentem que s'ha penjat al web de l'AMPA una enquesta amb 

un llistat de possibles xerrades (basades en les que ofereix la FAPAC i que són de pagament)  

amb la intenció d'obtenir quins són els interessos dels pares i mares de l'escola, iniciativa que 

es valora molt positivament. Quan es tinguin resultats, informarem i es mirarà de buscar des 

de l'Escola de Pares i Mares xerrades basades en els temes pels quals s'ha mostrat més 

interès.  

 

Des de l'Ajuntament informen que no hi ha partida econòmica per fer xerrades (per aquest 

motiu es miren de demanar subvencions a la Generalitat i la Diputació de Barcelona) i que 

les escoles poden demanar subvencions per destinar-les a xerrades. Recorden que les 

subvencions només finançaran el 50% del cost que tinguin aquestes xerrades, diners que a 

més a més s'hauran d'avançar donat que les subvencions es cobren quan es justifiquen, a 

posteriori, fet pel qual a priori no resulta interessant i es decideix que es miraran de trobar 

altres vies per realitzar-les. 

 

Donat que no hi ha pressupost, des de la nostra escola proposem a l'Ajuntament 

“subvencionar” directament amb tècnics municipals, especialistes en temes que poden ser 

d'interès als pares i mares, que puguin fer xerrades a les escoles. Es recorda que l'Anna 

Sànchez ja n'ha fet alguna i que, per exemple, ara a les escoles bressol es fan tertúlies-cafè 

amb la Cristina Oliveras, tècnica de Serveis Socials. Troben bé la proposta, ho parlaran 

internament i ens informaran en properes reunions.  

 

Des de la nostra escola també informem que es proposarà als pares i mares de l'escola, a 

través del web, que si són especialistes en alguna matèria que pugui ser d'interès per la 

educació dels nostres fills (psicòlegs, nutricionistes, mestres, metges, infermeres....) i volen 

donar alguna xerrada gratuïtament a la resta de pares i mares de totes les escoles d'Argentona, 

estem oberts a les seves propostes. 

 

L'Anna Petit informa que des de l'AMPA de l'Institut ha arribat una demanda de fer una 

xerrada sobre algun tema relacionat amb els riscos d'Internet, xarxes socials,  
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ciberassetjament... Es té constància que la direcció de l'Institut també està molt interessada. 

L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que han fet diverses 

propostes. S'encarrega directament l'Ajuntament, amb la Direcció de l'Institut, d'impulsar-la i 

organitzar-la. Segurament ja serà de cara al gener. 

 

 

2 - Fira d’intercanvi de joguines  

 

L'escola Argentona informem que es va fer una crida a través del web de l'AMPA buscant 

voluntaris per la Fira. Es valora molt positivament que s'hagi tingut aquesta iniciativa i que a 

la nostra escola hagin sortit 8 voluntaris (més les 3 membres de la Comissió).  

 

L'Anna Petit informa que de moment a l'escola Bernat de Riudemeia hi ha 2 voluntaris i 1 al 

Bosquet. L'Anna farà un correu a la resta d'escoles que no han ofert ningú per preguntar si 

volen participar. L'Anna Sánchez plantejarà als joves dels PQPI i Institut si hi ha algú que 

vulgui participar com a membre de la organització el dia 1 de desembre. 

 

L'Anna Petit farà als voluntaris un correu explicant el funcionament i la distribució de 

tasques que s'haurà de fer, i els convocarà a una reunió si és necessari prèviament a la 

celebració de la Fira, que en principi tira endavant amb els 15 voluntaris que tenim fins ara 

(tot i que seria necessari arribar a 18-20 persones). 

 

De totes maneres, es crearà un grup per debatre si és convenient mantenir-la, si s'han de 

canviar plantejaments, revisar les valoracions d'anys passats.... 

 

L'Anna Sánchez plantejarà als PQPI que estàn fent el curs de Forner si volen col.laborar fent 

pastes per acompanyar la xocolatada. 

 

Encarregar la xocolatada ho farem des de l'escola Argentona, com cada any. La xocolatada, 

que paga l'Ajuntament, s'encarregarà a lagranja.com com s'ha fet els darrers anys, però si hi 

ha pastes fetes pels PQPI, no s'encarregarà pa. Cuina Argentona, com ha fet sempre, ens 

deixarà una olla grossa per anar a buscar la xocolata i el cullerot per servir-la. 

 

La xocolata que sobri es portarà als avis de la Llar Santa Anna d'Argentona com s'ha fet cada 

any. 

 

 

3 - Possible organització del Casal de Nadal 

 

Donat que l'any passat es va acabar no fent per manca d'inscrits, i com havíem proposat 
a la reunió anterior de Xarxa d'AMPAs, es plantejaria un casal obert per totes les escoles  

http://lagranja.com/
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del poble. Decidir finalment on es faria, a quina escola, ja es veurà després, però el 
primer de tot és veure si la proposta tira endavant o no. 

 

Des de l'escola Argentona preguntem si alguna altra escola ha fet arribar alguna 
proposta per una possible organització d'un casal conjunt. L'Anna Petit diu que no. 

 

La nostra escola ha fet diverses consultes a empreses de lleure i comenta una d'elles.  

 

L'Anna Petit proposa enviar la proposta o propostes que tinguem als presidents de les 

AMPAs de les altres escoles per veure si és del seu interès fer casal de Nadal o no. Per 

tant, des de la Comissió d'Extraescolars de l'AMPA de l'escola Argentona se li farà arribar 
la informació ja que serà l'Ajuntament qui jo gestionarà. 

 

 

4 – Parc dels Gronxadors, al costat de l'escola Argentona 

 

Donat que el tema es va tractar a la reunió de Consell Escolar Municipal obtenint des de 

la regidoria d'Educació una informació contradictòria a la que s'havia obtingut per part 

d'una altra regidoria, l'escola Argentona preguntem a la reunió quina és la situació en 

què està el tema. 

 

L'Anna Petit diu que aquest divendres 15 al matí es parlarà del tema a la Junta de 

Govern. Després, un cop s'hagin informat bé del projecte i de com quedarà l'espai, 

passaran al representant de la nostra escola al Consell, el Sr. Ramiro Tomé, plànols i 
informació definitiva. 

 

Des de l'escola Argentona demanem que tinguin en compte, per la decisió que prenguin, 

l'us intensiu que se'n fa del parc, malgrat el mal estat actual dels jocs, per part de molts 
nens i nenes a les tardes. 

 

 

 

 

 

Es proposa com a data per a la propera reunió el dia 20 de novembre per concretar 

la organització de la Fira d’intercanvi de joguines amb els voluntaris que hi hagi (es 
confirmarà si es fa la reunió o bé s'envia per correu electrònic la informació). 


