
ACTA  nº4 AMPA INSCAROCA 18/04/2013 

 

 

Punts a tractar: 

 

1.Incident  a  l’institut  el dilluns 15  d’abril :  

Degut  a una  conversa  pujada  de  to  per  la  xarxa  social  Facebook d’un  alumne de  

l’institut  amb  un nen  forani es  va produir  un  conflicte  a l’exterior de l’Institut amb 

tres  menors  d’ètnia  magrebina. 

 Malgrat   que  l’incident  va  estar  en tot  moment control.lat  per  l’equip docent, com  

a mesura  preventiva,  es  va  comunicar  el  fet  a la policia Mossos  d’esquadra. 

 

2. Activitats  extra-escolars: 

 Hem  acordat  que  L’empresa Sigma continui  organitzant les  activitats  extraescolars 

el  curs  que  vé. A part  de les activitats  que  s’han  fet  aquest curs s’afegiran les  

activitats de reforç (encaminat al recolçament d'una assignatura, diferent a aula d'estudi, 

més encaminada a deures i repàs), informàtica a  nivell de  programació  i escacs, 

esperant  oferta  econòmica. 

 

3. Avui mateix  hi ha  planificada  una  reunió amb  una  altra  empresa que  ens  ha fet  

una  oferta  d’activitats  extra-escolars a nivell esportiu. Del  resultat  de la  mateixa  us  

informarem en  breu. 

 

4. Participació a la  fira  medieval  que es  fa al CEIP Pere  Viver: pendent  de  reunir-

nos  amb  els  responsables  del Pere Viver. Idea  inicial  és  muntar  una parada per  que  

els  alumnes  de l’Institut pintin les  cares als  nens. 

 

5. Quadrangular  de fi  de  curs  de  básquet: 

s’organitzaran equips temàtics mixtes i de nivells  equivalents. Hi haurà  una  final i tots  

els  equips  tindran  premi. 

Cal la  col·laboració  dels pares  ja que  volem que hi hagi un o  dos pares entrenadors a  

cada  equip. 

 

6.Assemblea Ordinària  de pares  d’Alumnes  de l’INS Can Roca:  

 

Us  convoquem   el dia 9 de  maig  de  2013 a les 19:00 hores a  assistir  a l’assemblea:  

 Balanç econòmic i general curs. 

 Futur edifici institut. 

 Conflictes xarxes socials 

 Preparar de les dues participacions en la festa medieval i triangular bàsquet 

(voluntaris i desenvolupament) 

 Activitats extraescolars actuals i reunió extraescolars esportives. 

 

 

 

 

 

Junta AMPA Inscanroca 

 

 


