
C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona 
Tel.:93 407 40 15 
http://ampacarabassa.wordpress.com  
 

Dia: 22.11.12 
Hora: 21 h 
Curs 12-13 
Assistents: 20 
 
Ordre del dia: 

A. Loteria  

B. Informacions per comissions 

C. Informacions de la Junta i Consell Escolar 

D. Torn obert de paraula 

E. Aprovació de l’acta i data propera reunió 

 
 

A. Loteria de Nadal  

 
S’informa de que s’ha repartit tota la loteria a les mares/pares enllaç i que es 
farà la recollida dels diners la setmana del 10 al 14 de desembre coincidint 
amb la recollida de joguines i roba per la fira de 2a mà. 

 

B. Informacions per comissions 

 
1. Comissió d’Escola de mares i pares 
 
S’ha fet el cine forum i ha anat molt bé, força gent i molt interessant. Hi ha 
previst un taller “Parentalitat positiva”  
 
2. Comissió Serveis 
 
Que segueixen els actes de vandalisme a l’escola i ens hem quedat sense 
caseta i sense lloc de magatzem. S’han fet denuncies als mossos i s’ha parlat 
també amb la tècnica de districte de barri de l’Ajuntament. 
 
3. Escola pública de qualitat 
 
El passat dia 20 de novembre es va fer una cadena humana on hi havia moltes 
famílies però es va trobar a faltar més representants del claustre. 
 
Que s’ha programat dos dies de venda de samarretes grogues a l’escola, es 
passarà la nota. 



 
Es recorda i se’n farà difusió per nota, web, etc ... que els dimecres són grocs. 
 
Es demana un espai a la Torrentera.  
 
També es s’han de fer totes les comunicacions conjuntes AMPA + claustre. 
 
Es farà una pancarta. 
 
Es farà una reunió informativa als pares i a les mares enllaç per explicar el 
protocol a seguir quan hi ha una baixa del claustre pel tema de les 
substitucions. 
 
Es comunica que l’actuació programada per la cavalcada del barri s’ha 
considerat que no és adequat fer-ho en aquest escenari. 
 
Que el proper dilluns 17 de desembre es farà una festa d’animació a la Plaça 
Eivissa i que mirarem de sortir amb els gegants, aquesta acció es fa 
conjuntament amb d’altres escoles del barri. 
 
4. Comissió extraescolars 
 
Que es demanarà un pressupost per l’equip de música i que el dia programat 
per a la festa de fi de curs serà el proper dia 1 de juny. 
 
5. Comissió 10è aniversari 
 
Els representants de mares/pares a la comissió comenten que es farà una gran 
festa el 13 o 20 de setembre. 
 
També es comenta que es miri la possibilitat/necessitat de fer un pressupost 
extraordinari per les despeses de la celebració d’aquest aniversari.  
 
 

C. Informacions de la Junta i Consell Escolar 

 
S’informa a totes les comissions que cal que les circulars siguin en blanc i 
negre i que tothom recordi de passar la informació per posar-les al 
web/facebook/twitter. 
 
Que es va assistir a la reunió del consell de barri on es va informar de les obres 
previstes al voltant de les escoles d’Àngels Garriga, Font d’en Fargues, Pit Roig. 
 



C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona 
Tel.:93 407 40 15 
http://ampacarabassa.wordpress.com  
 

Que s’ha fet una reunió amb la tècnica de barri per parlar dels darrers 
incidents de vandalisme i per proposar possibles millores al voltant de l’escola, 
com ara mobiliari urbà o mobilitat/seguretat. 

 

D. Torn obert de paraula 
 
S’informa que s’ha rebut informació d’un taller de percussió però que 
intentarem fer-ne un resum i informar-nos més. 

 

E. Aprovació de l’acta i data de la propera reunió 

 

S’aprova l’acta i es queda que el proper dia 20 de desembre hi haurà un sopar 
d’AMPA i que la data per la propera reunió ja es publicitarà, però molt 
probablement serà ja l’assemblea. 
 

 

Vist i plau 

El secretari       El president 

 

 

 

 

Toni Perales      Joan Vilademunt 
 

 


