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Dia: 22.04.10 
Hora: 21 h 
Curs 09-10 
Assistents: 18 
 
Ordre del dia: 

A. Valoracions de la fira del llibre 2010  

B. Primeres informacions del Casal d’Estiu   

C. Informacions de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

D. Torn obert de paraula 

E. Aprovació de l’acta 

 

A. Valoracions de la fira del llibre 2010 
 
A nivell d’organització tot ha anat molt bé amb la col·laboració de les 
mares/pares enllaç. Els dies de recollida també van anar molt bé. 
 
Per a la organització de la quina es van rebre MOLTS regals, per la qual cosa va 
ser molt lluïda! 
 
La participació va ser gran i la convidada “Carme Solé” va tenir molt d’èxit, 
venent els seus llibres i signant. 
 
Agraïm la seva participació de quatre mestres/direcció, però ens agradaria 
poder comptar amb més participació. 
 
Com a resum de la fira podem donar els números finals: 
 

Venda de llibres 498,00 € 
Despeses (rosa convidada i punts de llibre -88,00 € 
Quina (184 cartons venuts a 3,00 €) 552,00 € 
Despeses de la quina (blat de moro) -2,72 € 
Rifa del pernil, bota de vi i pa de poble 186,00 € 
Despeses rifa (pernil) -29,00 € 
Samarretes 655,00 € 
Despeses (regal a la convidada) -5,65 € 
Bar 266,00 € 
Despeses de bar 130,00 € 

 
 
 

B. Primeres informacions del Casal d’Estiu  



El 6 de maig es farà la reunió informativa del Casal 
 
Les inscripcions seran els dies 11,12,13 i 18,19 de maig. Els horaris seran: els 
dies que siguin dilluns i dimecres per la tarda de 16:30 a 17:30 i els dies que 
siguin dimarts serà pel matí de 9 a 10. La primera setmana està reservada per 
nens/es de l’escola.  
 
Hi haurà 5 setmanes de cinc dies. Començarà el dia 28 de juny i acabarà el 30 
de juliol. 
 
Com el dia 1 de setembre és un dimecres i a més l’escola comença el dia 7 de 
setembre. 
  
Es decideix de mirar si es pot fer tota la setmana del 30 d’agost al 3 de 
setembre, s’ha de mirar el tema de contractes,  la cuina, etc... 
 
Els preus han pujat ja que baixa la demanda, així els preus queden així: 
 

Opció Preu 2009 Preu 2010 
De 9 a 17 hores 82,00 € 92,00 € 
De 9 a 15 hores 76,00 € 84,00 € 
De 9 a 13 hores 58,00 € 67,00 € 
Guarderia de 7h 30m 11,00 € 12,00 € 
Assegurança gent de fora 3,50 € 3,50 € 

 
No s’ofereix guarderia de tarda ja que hi havia poca demanda 
 
Es demana estudiar de posar més ombres tot i que el consorci instal·li les 
carpes com l’any passat. Cal preguntar si s’han demanat. 
 

C. Informació de les Comissions/Consell Escolar/Junta 

 
• Comissió de l’escola de pares 
 

o Va haver-hi la xerrada “Comunicació a la llar” el dia 11 
d’abril.  

o L’assistència va disminuir, també va coincidir amb una 
reunió de 6è. 

o Estan preparant un altre sessió pel més de juny. Són 
sessions /tallers que es fan amb els nens/es. 

o Es dona el vist i plau de la creació d’un blog i la creació 
d’una adreça de correu 
ampa.carabassa.escoladepares@gmail.com  
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• Comissió menjador i serveis generals 
 

o Degut a la jubilació de la Magda s’han repartit les seves 
hores amb altres treballadors. 

o Se li va donar l’obsequi de l’AMPA que va consistir en un 
rellotge. 

o Va haver-hi una reunió amb FUTUR i van establir  protocols 
de menús de règim i d’adults. 

o S’han revisat els continguts dels menús de règim. 

 
• Comissió projecte “PATI” 
 

o Ha vingut una empresa per fer el projecte i ja han 
presentat un pressupost per posar do elements, un adequat 
per nens/es d’infantil i l’altre per la resta 

 
o Comptem amb que el consorci es farà càrrec de la 

instal·lació i el manteniment, sinó fos així el pressupost 
canviaria 

 
o Es presenta el pressupost de: 

 
1. Laberint 4M HDPE: 4.154,50 € 
2. Red Estrella gran: 5.386,50 € 

 
o Es decideix de tirar endavant el projecte per 17 vots a favor 

i una abstenció. 
 

• Comissió extraescolars 
 

o Informa que la festa d’extraescolars serà el dissabte dia 29 
de maig 

 
• Comissió TORRENTERA 
 

o Hi haurà un número al juny i que estan mirant de trobar 
una impremta que ens pugui fer la revista i no es dispari el 
pressupost. 

 



• Comissió econòmica 
 

o S’ha adquirit una multicopista per a l’escola, per la qual 
l’AMPA ha aportat la meitat del cost que és al voltant de 
3.000 euros. 

o Hi ha hagut una reunió extraordinària de les comissions 
econòmiques de l’AMPA i del Consell escolar on es va decidir 
de  que sempre que hi hagués la necessitat de fer una 
inversió gran es convoqués una reunió on s’exposarien les 
necessitats i justificacions de la despesa. 

 
• Esmorzar a l’hort 
 

o S’informa de que s’està preparant un “esmorzar a l’hort” on 
es posaria una aixeta dins de l’hort per poder disposar d’un 
rec automàtic.  

o També es vol aprofitar per pintar, posar les ombres, ordenar 
el magatzem... es decidirà la data segons tinguem clar tot. 

 
 

• Junta 
 

o Que es va aprovar el projecte de direcció a la comissió i que 
la Maria serà la nova directora, amb la Pepa Carbonell com 
a secretaria i la Núria Ivern com a Cap d’Estudis. 

 
• Festa fi de curs 
 

o Demanen  saber quin és el pressupost en que poden 
comptar. Es decideix que és la totalitat dels guanys 
recaptats a les fires d’aquest any, un total d’uns 1.500 
euros. 

 

D.  Torn obert de paraula  
 
Hi ha pares/mares que demanen comprar samarretes, però es decideix que 
només es posaran a la venda els dies de festa. Ara queda la d’extraescolars i la 
de fi de curs. 
 



C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona 
Tel.:93 407 40 15 
http://www.edu365.com/usuaris/ampa2120 
 

E. 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 20 de maig a les 21h. 

 

 

 

Vist i plau 

El secretari       La presidenta 

 

 

Joan Vilademunt      Anna Bayona 
 

 


