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Dia: 20.05.10 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 20 
 
Ordre del dia: 

A. Informacions Casal d’estiu (inscripcions, ombres, piscina)  

B. Projecte “PATI”  

C. Festa d’extraescolars  

D. Esmorzar a l’hort  

E. Festa de fi de curs  

F. Informacions de les Comissions/Consell Escolar/Junta  

G. Torn obert de paraula 

H. Aprovació de l’acta 

 
 

A. Informacions Casal d’estiu (inscripcions, ombres, piscina) 
 
De l’acord que es decidia de mirar si es podia fer tota la setmana del 30 
d’agost al 3 de setembre i s’ha acordat de no fer aquesta setmana ja que 
plantejava moltes excepcions tant dins de l’AMPA com a FUTUR. 
 
Cal notificar a FUTUR la decisió! 
 
Les inscripcions han quedat de la següent manera: 
 

Setmana 28.06 a 02.07 05.07 a 09.07 12.07 a 16.07 19.07 a 23.07 26.07 a 31.07 
Opció C 
De 9 a 17 92 93 87 49 37 
Opció B 
De 9 a 15 20 19 15 12 7 
Opció A 
De 9 a 13 11 10 87 4 1 

TOTAL 123 122 109 65 45 
Acollida matí 
De 7:30 a 9 29 26 24 15 12 

De fora 17 15 12 10 5 
 
Quan es va fer la inscripció es demanava la opinió de si es faria servir un 
servei de casal durant la setmana del març. Les respostes són, 65 diuen que si 
i 36 no. Cal estudiar-ho. 
 



S’ha de quedar per reparar i omplir la piscina, quedaran els dies 25 i 26 de 
juny per fer-ho. 
 
Amb el tema de les ombres, un pare presenta un pressupost per fer una 
pèrgola de fusta d’uns 4 x 4 metres d’uns 600 euros. S’assembla molt a la 
proposta que es va fer l’any passat, per la qual cosa ja es veu que el Consorci 
no ho acceptarà. Tot i així s’acorda presentar-ho a direcció. 
 
Se sap que la direcció ha demanat tres carpes però no sabem quan les 
instal·len i si posaran les tres. 
 
Preveient això es decideix de que s’intenti fer el muntatge com l’any passat 
amb algunes variacions. Cal demanar la opinió als pares que normalment ho 
coordinen. 
 
 

B. Projecte “PATI”  
 
Es va tenir una altre reunió amb direcció i van posar moltes pegues. 
 
Encara no s’ha decidit al respecte de crear una comissió mixta AMPA/claustre. 
Estem a l’expectativa de la direcció. 
 
 

C. Festa d’extraescolars  

 
La festa d’extraescolars és el dissabte dia 29 de maig. 
 
S’informa que s’han comprat uns plafons per poder exposar els treballs 
realitzats a l’activitat extraescolar de plàstica. 
 
S’ha coordinat amb l’escola per tal de fer-ho servir per altres coses, el 
problema és que ha duplicat el pressupost. 
 
En aquest punt s’informa de com funciona l’autorització de despeses no 
pressupostades.  
 
Com a excepció es posa a votació aquesta despesa dona la urgència per 
adquirir aquest  material. 
 
Es decideix donar el vist i plau a la compra dels plafons amb 11 vots a favor, 5 
abstencions i 4 en contra. 
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D. Esmorzar a l’hort  

 
Encara no se sap quan serà la jornada de treball que l’anomenem esmorzar a 
l’hort ja que normalment està relacionada amb algun equipament relacionat 
amb l’hort. 
 
Es perfila o el dissabte dia 5 o el dia 12 de juny, prendran la decisió els pares 
que s’encarreguen de comprar el material i coordinar les accions. 
 
Les tasques es relacionen a continuació: 
 

• Posar una pressa d’aigua a l’hort per tal de boscar-hi un sistema de 
rec automàtic. Cal fer una desviació al tub que ja hi ha en aquella 
zona. 

• Fer la instal·lació d’un sistema de rec automàtic al pati anglès, ja 
que a l’estiu no hi ha ningú que pugui regar i cada vegada hi ha 
més plantes. Això ho proposarà l’AMPA a l’escola.  

• Organitzar el magatzem 
• Instal·lació d’ombres 
• Muntatge d’un armari que va a la cuina 

 
Es decideix que si el pressupost assignat per l’Agenda 21 a l’escola no arriba a 
cobrir despeses de les instal·lacions de rec, l’AMPA assumirà la diferencia i ho 
aplicarà a la partida de Projecte pati. Acord pres per 16 vots a favor, 2 
abstencions i 2 en contra. 

 

E. Festa de fi de curs  

 
La comissió informa de que tot va a l’hora i que no hi cap problema.  

 

F. Informació de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

 
• Comissió de l’escola de pares 
 

o Degut a que les xerrades coincideixen amb reunions de 
classe es decideix de suspendre les sessions taller 
programades. 

 



• Comissió TORRENTERA 
 

o Han trobat un pressupost que s’ajusta, de fet 150,00 euros 
més barata del que tenien, és d’una impremta d’Anglès 
però no hi cap problema per portar-la. 

 
 

• Junta 
 

o La Junta exposa que la manera de treballar que hi ha amb 
comissions/secretaria i escola/secretaria no són les 
adequades, ja que en molts casos la falta de previsió i les 
presses fan que les seves tasques rutinàries es vegin 
afectades i no es pugui treballar bé. 

o Per la qual cosa es prenen les següents decisions: 
1. Si un comunicat de l’AMPA cal passar-ho via motxilla 

cal donar-ho com a mínim tres dies abans del dia que 
es vol que surti. 

2. Les consultes a la secretaria cal fer-los per ordre de la 
següent manera: 

a. Per correu electrònic a 
ampa.carabassa.secretaria@gmail.com  

b. Per telèfon dins de l’horari d’atenció. 
 

3. Aquestes decisions es passaran en net i posar-les dins 
del règim intern de l’AMPA de manera provisional i 
després aprovar-les a l’assemblea. 

 
• Consell escolar del dia 6 de maig: 

o Que s’ha demanat al Consorci tres carpes per fer ombres al 
pati 

o S’ha aprovat la liquidació del pressupost 2009 per part del 
Consorci. 

o S’informa que durant el curs hi ha sempre tres jornades de 
portes obertes a l’escola per a les famílies. 

o Que la nova directora està fent el curs de direcció. 
o Que han canviat el programari de gestió del Winpri al 

SAGA. 
o Que la prova de competències bàsiques de 6è han donat 

bones sensacions. 
o Que es va aprovar el protocol en cas d’accident dins de 

l’escola. 
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G.  Torn obert de paraula  
 

• Es dona la informació de que ens han fet arribar una carta on es 
demana la participació de l’escola a la festa major d’Horta 2010, 
concretament al torneig de futbol sala. Per unanimitat s’acorda que 
si. Hi ha una mare que serà la que coordini la inscripció dels 
nens/es de 4t, 5è i 6è al torneig. L’AMPA ajudarà a l’adquisició dels 
trofeus, es calculen uns 50,00 euros. 

 
• Que disposem de un pressupost nou per quan calgui fer més 

samarretes. 
 

• Ja es decidirà si fem lo dels buffs. 
 

H. Aprovació de l’acta 
 
S’aproven els acords presos que estan destacats a l’acta amb aquest format 
 
La propera reunió serà el dijous dia 1 de juliol a les 21h. Es decideix de 
fer una mica de sopar de comiat de curs. 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 
 

 


