
Dilluns 14 de març 2016

REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA

Assistents: Daniel  Butti,  ,  Laia  Font,  Mª  Teresa  González  de
Molina,  Damià  Jiménez,  Eva  Pujadas,  Laura  Subirà  i   Maria
González.

1. En Daniel ens informa:  

- L’ajuntament preveu organitzar un concurs públic per tal
de seleccionar l’empresa que farà els casals d’estiu de
les escoles públiques de Premià de Mar.

- Aquests  dies  s’està  desenvolupant  una  campanya  de
publicitat sobre l’ oferta d’escolarització pública.

- Els  Mossos  d’Esquadra  s’han  acostat  a  membres  de
l’AMPA perquè els mantinguem informats de qualsevol
anomalia  que  puguem detectar.  També  ens  ofereixen
xerrades sobre ciberbulling dirigides als pares d’alumnes
de Primària.

- El  Facebook  de  l’AMPA està  funcionant  molt  bé.  Les
visites creixen a bon ritme. Es valora com una bona eina
de difusió de les activitats de la nostra escola.

- Pel  que  fa  als  grups  de  Wapssap,  funcionen  més
unidireccionalment  per  a  difondre  informacions
concretes.

2. La  Laura  Subirà  ens  exposa  alguns  punts  del  darrer  
Consell Escolar.

- El facebook és una bona eina de projecció, cal continuar
en la mateixa línia.

- Les  portes  obertes  han  estat  un  èxit.  Moltes  famílies
s’han acostat  al  centre  mostrant  interès  per  totes  les
activitats que s’hi desenvolupen.

La xerrada que l’equip de mestres va oferir a les famílies va
ser molt interessant. Es proposa que també es pugui oferir als



pares  dels  alumnes  que  fan  el  canvi  d’Educació  Infantil  a
Primària, per tal de recordar alguns punts que defineixen el
nostre centre.

- Pressupostos del curs: 10.350 € procedents de l’AMPA
més 3.599 € procedents de Departament. 

Els mestres expliquen la necessitat de fer una major inversió
en  reprografia.  Els  diners  de  la  socialització  de  llibres  es
destinaran a aquest fet.

- Avaluació del centre: 

Enguany, el Departament ha aplicat una avaluació als centres
educatius a través d’inspecció.  La directora,  Anna Luna,  va
informar que El Dofí ha obtingut una valoració de 3 sobre 4.
Es creu que el curs vinent es podria arribar a l’excel·lència.

- L’Xtec ha publicat a la seva web el treball que l’escola va
fer per a celebrar el DENIP.

- Aquest curs el procés de matriculació es farà el mes de
juny.

- S’ha frenat el plec del menjador.

- A les colònies hi ha 115 inscripcions, tot un èxit.

3. Altres:  

- Es preveu  avançar  la  quota  de  l’AMPA per  tal  de  no
acumular pagaments.

- S’ha demanat la possibilitat de fer un únic pagament per
a les sortides del curs, amb la possibilitat de fragmentar-
ho  en  dos  o  tres  pagaments.  L’objectiu  és  reduir  el
pagament de comissions al banc.

- La propera reunió serà el 12 d’abril i caldria preparar la
comanda dels llibres de text per al curs 2016-17.



    


