
 

 

 

Junta Ampa 

 

Data: 09/05/2017 

Hora 18,00 

 

Ordre del dia: 

 

1-Projecte reutilització de llibres (Iddink Spain ) 

2-Menjador, noves empreses 

3-Canvi horari Jornada lectiva ( només matí). 

4-Torn obert de paraules 

 

Assistents: Montse ( secretària AMPA )  , Gonçal Luna, Ma Antònia Vila, Rosa Ma 

Solano, Francesc Ruíz, Luci Alcaraz, Marta Miró, Montse Tornil, Sònia Traval, Núria 

Roca, Ma Rosa Solsona.   

Temes a tractar: 

1- Projecte reutilització de llibres ( Iddink Spain) 

Es proposa donar la documentació d’ aquest projecte als alumnes de 1ESO i 

1 BATX durant el mes de juny en la matriculació. Posteriorment fer reunió 

per a la resta de famílies del centre. 

En Francesc Ruíz durà el control i seguiment amb l’ empresa encarregada. 

Es farà una reunió informativa a finals de maig per explicar-ho a les famílies 

del Centre  

 

2- Menjador : noves empreses 

Hi ha la renovació de la cessió d’ espai menjador de l’ INST a l’ AMPA a l’ any 

2010. 

Es valora important penjar a la web els menús i actualitzar la pàgina web. 

Caldria  fer una informació extensiva a totes les famílies del centre si es 

canvies  l’  horari lectiu i es fes jornada compactada atès afectarà al servei de 

 

 
 
CONTACTE AMB L’AMPA 

Horari de Secretaria de l’AMPA:  
dilluns i dimarts de 10.30 h a 13.00 h. 

Tel. 93 453 80 28 

Adreça postal: Provença 187, 08036 Barcelona 

Correu electrònic: ampamaragall@gmail.com 

Web: http://ampaimaragall.wordpress.com 

  



menjador: s’ hauria de reorganitzar tot el servei d’ àpats i descans pels 

alumnes. També s’ hauria de valorar com es reorganitzarien les activitat d’ 

extraescolars 

La comissió de menjador decidirà entre les 2 empreses que s’ han presentat : 

ambdues són valorades com millors que l’ actual. Establiran el preu final. 

La comissió de menjador  enviarà e-mail a l’ empresa actual per rescindir el 

contracte ( 60 dies abans a fi d’ evitar multes) 

 

3- Canvi horari jornada lectiva 

Cal estudiar avantatges i desavantatges d’ aquest horari abans d’ 

implementar-ho. Urgent planificar. 

Fer informació  i enquesta extensiva a totes les famílies del centre per 

valorar acceptació. 

Cal establir un calendari per l’estudi i resolució d’aquesta proposta al llarg del 

proper curs 2017/18. I notificar-ho amb temps abans de pre inscripcions. 

El claustre està d’ acord en la jornada intensiva.  

Implementar la jornada requereix una planificació i argumentació sòlida a 

entregar al Departament d’Ensenyament a fi que sigui aprovada. 

  

4- Torn obert de paraules 

 

Es proposa de buscar empresa d’ extraescolars de cara al curs vinent tot fent 

enquesta prèvia per conèixer   interès entre els alumnes. 

 

 

 

 

 

 


