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REUNIÓ D’AMPA 

Dia: 09.02.09 
Hora: 21 h 
Curs 08-09 
Assistents: 14 
 
Ordre del dia: 

A. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau 

B. Presentació de la nova Junta 

C. Informació referent a la Loteria de Nadal 2008 

D. Decidir la destinació dels ingressos atípics d’aquest curs 

E. Inventari de les comissions existents 

F. Informacions de Consell Escolar  

G. Calendari d’activitats 

H. Torn obert de paraules 

 

A. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau. 

Es llegeix l’acta i s’aprova sense cap esmena. 

 

B. Presentació de la nova Junta 

 
Es presenta la nova Junta que va sortir elegida a l’assemblea ordinària del dia 
11 de desembre de 2009 per unanimitat. La intenció es seguir treballant amb 
les mateixes directrius que s’han anat seguint encertadament fins ara, fen 
sobretot esmena a seguir tenint una bona relació amb l’escola com fins ara. 
 
També es comenta que es vol incentivar l’ús de les eines de comunicació com 
ara el correu electrònic. En aquesta línea és decideix que es crearan adreces 
generals i no personalitzades per tal de facilitar qualsevol canvi que pugui 
haver-hi. 
 
Per aquesta raó que s’ha decidit que l’adreça de correu 
ampa.carabassa@gmail.com serà on es rebi qualsevol comunicació que vagi 



dirigida a l’AMPA. També  es crea l’adreça 
ampa.carabassa.secretaria@gmail.com per l’ús exclusiu de la secretaria i per 
finalitzar també es crea l’adreça ampacarabassa-junta@googlegroups.com on 
tots els membres de la Junta poden rebre un correu al mateix moment i fer-la 
servir per comunicacions entre els membres.  Més endavant es valorarà si cal 
crear més adreces de correu per a les comissions. 
 
Els membres de l’anterior Junta i que reben correus, com ara de la FAPAC, 
Ajuntament, etc... faran les comunicacions oportunes per fer els canvis. 

 

C. Informació referent a la Loteria de Nadal 2008 
 
Aquest any es van demanar 482 talonaris de 10 números, i finalment s’han 
venut 412 (l’any passat es van vendre 359), la resta de talonaris (71) es van 
poder retornar a l’administració. 
 
Els guanys han estat de 2.392,00 euros. 
 
Aquest any hi ha hagut una família que no ha retornat l’import del talonari, 
degut això i cares a l’any vinent s’estableix que les famílies que consten a 
l’AMPA com a impagats no se els hi oferirà el talonari a menys que faci el 
pagament al moment. S’intentarà cobrar els 30 euros. 
 
També es decideix que es preguntarà el cost que suposaria que una entitat 
bancària fos la dipositària del número, sobretot pel cas de que toqués un premi 
que calgués retornar l’import jugat o alguna cosa similar, ja que implicaria 
molta feina a l’AMPA. 
 
La Comissió de la Loteria, comenta que es vol felicitar la tasca de la majoria de 
les mares/pares enllaç. També es comenta que hi hagut molts problemes per 
recollir els diners tot i que es va facilitar molt amb dies i hores, això també es 
revisarà cares a l’any vinent. 
 
Ens felicitem pels guanys obtinguts! 
 

D. Decidir la destinació dels ingressos atípics d’aquest curs 

 
S’informa que el Consell escolar va comentar que dels projectes presentats 
(tendals pati gran, llums de teatre i estructura lúdica al pati) creia que la seva 
prioritat era en aquest ordre. El dipòsit d’aigua s’ha descartat. 
 
Al comentar el tema dels tendals del pati als monitors, aquests demanen que 
estaria bé incloure en aquest projecte l’ampliació de la zona cimentada, és a 
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dir que proposen que la zona d’ombra sigui de ciment, sobretot pels dies de 
pluja. 
 
Com les prioritats de l’AMPA, dels monitors i del Consell coincideixen en donar 
prioritat als tendals, s’acorda: 
 

• Mirar la viabilitat del projecte, tant tècnic com pressupostàri. Es valora la 
possibilitat d’executar aquest projecte en dos anys. Si fos així caldrà 
trobar una solució per aquest estiu. 

• Un pare de P4 arquitecte ens pot ajudar a fer-ho. Properament ens hi 
posarem en contacte. 

• Un cop tinguem el projecte mig definit, parlar-ho amb direcció per veure 
com enfocar-ho. 

• Prendre les decisions oportunes en propera Junta 
 
També es decideix contactar amb un pare de P5 per veure si ens pot 
aconseguir els llums pel teatre. 
 

E. Inventari de les comissions existents 
A part de les Comissions conegudes, n’hi ha d’altres que es creen 
temporalment o que funcionen per inèrcia. Per tal de poder estar tots ben 
informats de la seva existència i qui en són els membres fem aquest inventari. 
 

• Comissió Casal d’estiu: 
o Mercè Civit i Maite Rams 

• Comissió de Comunicació: Aquest comissió abans li dèiem comissió 
web 

o Carles De la Prida i Joan Vilademunt 
• Comissió Econòmica: 

o Laura Arranz , Xavi Umbert, Esther Valle i Dolors Villanueva. 
• Comissió Escola de pares: Cal mirar com està el tema de les xerrades. 

o Isabel Feliu 
• Comissió Extraescolars: 

o Josep M. Ferrer i Teresa Monfort 
• Comissió de Gegants: Aquesta Comissió tindrà la finalitat d’organitzar 

exclusivament la sortida dels gegants de l’escola a les festes d’Horta, cal 
informar-ne al Consell Escolar.  També s’informa que la Curcurbita està al 
“taller” de plàstica i que es va descartar anar a la trobada de les festes 
de Santa Eulàlia per el problema amb la geganta i problemes de 
transport. 

o Mercè Civit i Toni Perales, 



• Comissió Impagats: Aquesta comissió queda dissolta ja que es 
considera que la tasca de reforç als procediments existents ha estat 
positiva i ha donat els seus resultats però al no ha aportar cap “novetat” 
a la gestió que ja es feia no tenia sentit la seva continuïtat. 

• Comissió Loteria: 
o Carles De la Prida, Gloria Gaspar, David Serra i Adrià Vidal 

• Comissió Pares/Mares enllaç: 
o Mercè Civit i Gemma Oviedo 

• Comissió Revista: És la única comissió mixta AMPA/ESCOLA 
o Francesc Aguiló, Carme Ayuso, Gemma Vernet, , Lluís Bou, Roser 

del Castillo i  Montse Pallerols. Per part de mestres Marta Jiménez i 
Teresa Sáez. 

• Comissió Serveis i Menjador: Cal revisar la informació que surt a la 
web de l’AMPA ja que surten separades. 

o Anna Bayona i Gloria Gaspar 
 

F. Informacions del Consell Escolar 
S’informa de les informacions que es van donar al darrer Consell Escolar del 
dia 2 de febrer de 2009: 
 

• Ens informen que l’escola que degut a la desaparició dels Serveis 
Territorials de Barcelona Ciutat del Departament d’Educació, ara pertany 
al Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
• Els dies 25 de febrer i 9 de març es faran les portes obertes de l’escola. 

El dia 2 de març es farà la sessió per presentar els instituts a les famílies 
de 6è. Ens demanen la presencia d’un membre de l’AMPA per fer una 
xerradeta a les 17h 

 
• S’han plantat tres arbres nous al pati i demanen que els pares/mares 

posin les proteccions de fusta com a la resta. 
 

• La Masia de Can Fargas finalment ha estat adquirida per l’Ajuntament i 
serà la seu d’una escola municipal de música. 

 
• Es van aprovar el tancament econòmic de l’any 2008 i els pressupostos 

de l’any 2009. 
 

• Setmana Cultural del 2 al 6 de març, amb el tema: “UN UNIVERS DE 
MÓNS”  

 
• Amb la nova composició del Consell s’ajusten els membres de les 

comissions de treball 
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• Arrel d’una pregunta dels pares sobre les notes, s’informa del següent: 
o Són obligatòries al final de cada cicle (CI: 2n, CM: 4t i CS: 6è) 
o L’escola farà: 

 A final de curs a tots els cursos 
 Al trimestre a partir de 3r fins a 6è 

 
• També a arrel d’una pregunta sobre el funcionament de la calefacció a 

les nits, s’informa que la instal·lació de l’escola no es correcte i que s’ha 
de fer així per a un bon funcionament. 

 
• S’acorda seguir treballant amb el tema dels correus electrònics. L’AMPA 

lliura les dades que s’han contrastat amb la seva Base de Dades, quan 
estigui tot acabat es procedirà a fer les primeres proves.  

 

G. Calendari d’activitats 

 
Les properes activitats programades i que ja tenen data són: 
 

• Festa d’activitats extraescolars 30 de maig 
• Fira del Llibre dia 19 d’abril 
• Festa de 6è dia 19 de juny 

 

H. Torn obert de paraules 

 
En Josep Maria de la Comissió d’extraescolars informa: 

• Que a l’activitat de futbol s’intentarà organitzar un torneig al tercer 
trimestre amb les altres escoles que l’empresa DIVERS també porta. 

• Que de futbol de grans hi ha 5 baixes 
• Que a Teatre hi ha molta gent  
• Que l’Anglès de P4/P5 no ha funcionat i ha calgut canviar la mestre, ens 

plantegem seriosament de fer el canvi d’aquesta activitat a l’empresa 
DIVERS ja que la relació i el funcionament de DIVERS és molt positiva a 
la resta d’activitats que ens porten. 

• S’està mirant de poder oferir una activitat de Cant Coral cares a l’any 
vinent. 

 
La Mercè Civit informa que s’han entregat tots els sobrants de la fira de 
joguines i roba al Cotolengo, s’ha aprofitat i també s’ha portat la roba sobrant 
de l’escola. 
 



La Mercè Civit informa que les classes de primer es reuniran el dimecres dia 11 
de febrer a les 21h per preparar la festa de fi de curs, també es decidirà  la 
data en que es farà. Ho comunicaran a l’AMPA. 
 
Es decideix de no homologar el Casal d’estiu. 
 
Es demana que un cop que l’Ajuntament ha posat pals a la vorera del C/ 
Llobregós, ara cal recordar un altre cop per part de l’AMPA i de l’escola que 
encara cal solucionar l’accés a la vorera del C/Llobregós cantonada C/Estoril 
que coincideix amb l’accés a la rampa de l’escola, així com l’enjardinament de 
la vorera amb la plantació d’arbres. 
 
Es farà un nou apartat a la web de l’AMPA on es parli de la tasca dels monitors 
de l’espai migdia, guarderies, etc...  
 
S’ha de decidir qui pot anar a les portes obertes, en principi el dia 9 de març 
anirà l’Anna Bayona i cal preguntar qui pot anar el dia 25 de febrer. 
 
S’ha de preparar una jornada de treball per posar les proteccions dels nous 
arbres i del desmuntatge del tendal. 
 
La propera reunió serà el dijous dia 12 de març a les 21h. 
 
 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 

 

 
 


