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Dia: 04.06.15 

Hora: 21 h 

Curs 14-15 

Assistents: 23 
 

Ordre del dia: 

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

B. Colònies AMPA Curs 14/15 

C. Memòria i pressupostos: Avançament de terminis 

D. Gestió econòmica: nou aplicatiu 

E. Carnet de FAPAC 

F. Relleu a la Junta i a les comissions 

G. Informacions del Consell Escolar 

H. Informacions de les comissions i grups de treball 

I. Torn obert de paraules 

J. Acords presos 

K. Data pròxima reunió 
 
 

A. Aprovació acta anterior 
 

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 7 de maig de 2015 i 
s’aprova sense cap esmena. 
 

B. Colònies AMPA Curs 14/15 
 
Les representants de la comissió comenten que el cap de setmana van tenir lloc les 
colònies organitzades per l’AMPA.  
Encara no ha tingut lloc la reunió de valoració amb els monitors que van assistir a les 
colònies. Però s’ha pogut parlar amb alguns monitors individualment i la seva opinió és 
molt positiva i que han pogut fer totes les activitats que tenien previstes. 
Al final hi ha anat 128 nens dels cursos de 1r, 3r i 5e de primària. 
Un cop hagin fet la reunió de valoració amb tots els monitors, la comissió ja ens farà el 
retorn de com ha anat tot plegat. 
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De totes maneres, de cara al curs vinent, caldrà veure com queda el tema de la 
recuperació de les colònies per part de l’escola, en tots els cursos de primària. Aquest 
tema, es començarà a parlar al mes de setembre.  
 

C. Memòria i pressupostos: Avançament de terminis 

Els representants de la Junta comenten que aquests curs la intenció és fer les 
memòries de les comissions abans de setembre. I que en breu es farà arribar 
un guió nou per fer les memòries del curs. 

Es demana a les comissions que tant bon punt rebin el nou guió, i sempre que 
sigui possible, es retorni la memòria de cadascuna de les comissions 
degudament omplerta abans de setembre. 

 

D. Gestió econòmica: nou aplicatiu 

Els representants de la comissió econòmica comenten que després del canvi de 
sistema de gestió econòmica que s’està portant a terme durant el present curs, 
s’està estudiant les alternatives per agilitzar el tema de la gestió econòmica. 

Des de la FAPAC ens han explicat que en breu sortirà un nou aplicatiu que ens 
ajudaria molt amb el tema de la comptabilitat dels pressupostos de l’AMPA. 

La Comissió econòmica ja valorarà que li sembla aquest aplicatiu i llavors ja 
decidirem si l’introduïm o no a la nostre gestió econòmica. 

 

E. Carnet FAPAC 

Els representants de la Junta comenten que la FAPAC ha creat un carnet per a 
les AMPES. Que de totes maneres serà totalment voluntari i de titularitat per 
cada unitat familiar, però que s’haurà de demanar a través de l’AMPA. 

El preu d’aquest carnet serà de 6€ en cas de les famílies que disposin del 
carnet de l’Abacus. I de 12€ en cas de no disposar del carnet de l’Abacus. 

La demanda d’aquest carnet s’haurà de fer a través de l’AMPA, però caldrà 
sol·licitar i pagar el seu carnet cada unitat familiar. 

Aquest carnet permetrà poder gaudir de descomptes en diferents comerços i 
alguns altres avantatges. 

El mes de setembre s’organitzarà una taula a la porta de l’escola, per tramitar 
les sol·licituds del carnet de la FAPAC a les famílies. 
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F. Relleu a la Junta i a les Comissions 

Actualment hi ha una única persona responsable que organitza la 
totalitat de les activitats que comporta les extraescolars de l’escola. I 
per tant, cal trobar urgentment un relleu i persones de col·laboració en aquest 
Comissió. 

Com ja s’ha comentant varies vegades en les reunions d’AMPA, si al llarg del 
curs vinent no hi ha pares/mares voluntaris per col·laborar activament a la 
comissió, aquest comissió desapareixerà.  

En cas que desapareixi la comissió, ja no farà cap activitat extraescolar a 
l’escola, o es podria contractar empresa perquè ho gestioni. Però caldrà veure 
si el fet de contractar una empresa, repercutirà en un inevitable augment de 
les quotes de les activitats i en la selecció de les activitats que ofertaran. 

Es comenta que també cal pares/mares voluntaris per apuntar-se a les 
comissions de comunicacions i de revista. Ja que aquestes dues comissions 
també els hi falta gent. 

 

Respecte el relleu a la Junta. El curs vinent 4 persones de la Junta actual, 
plegaran per causes personals i perquè ja porten uns quants anys a la Junta. I 
es considera que cal un relleu per entrar amb idees fresques i energies 
renovades. 

S’anima als assistents de la reunió a presentar-se, i s’explica les principals 
funcions i la freqüència de les reunions que es porten a terme els representats 
actuals. 

Aquest canvi en els representant de la Junta es portarà a terme en la propera 
assemblea general de l’AMPA prevista pel desembre vinent.  

 

G. Informacions del Consell Escolar  

Els representants del Consell comenten els principals punts que es van tractar 
durant la darrera reunió del Consell: 

- Es van aprovar l’horari i el calendari de festius de cara a curs 15/16. 

- Ja es disposen de molts dibuixos del concurs del logo de l’escola. Ara 
s’haurà de veure quin serà el dibuix guanyador. 
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- Les pre-inscripcions a P3, van de 62 alumnes. I al final han estat 
admeses 53 sol·licituds. Per tant, s’augmentarà la ratio fins a 26 alumnes 
a cada classe de P3.  

- De totes maneres a la resta de cursos, tot i que hi ha hagut noves 
inscripcions, no ha calgut augmentar les ratios actuals. 

 

H. Informacions de les comissions  
 

Comissió cada curs més xul.la: 
 

Es comenta que ja s’ha engegat aquesta comissió. I que el proper divendres 5 
de juny, s’ha programat la realització d’algunes tasques de petites millores en 
les classes i en el despatx del conserge. 
I que de cara al setembre, ja es programarà un cap de setmana de jornada de 
una jornada de treball a l’escola amb els pares, mares i mestres de l’escola. On 
també aprofitarem per fer un dinar de germanor.  
 

Comissió camins escolars: 
 

Una mare assistent comentar que podríem fer per demanar la plantada de nou 
arbres davant de l’escola, per poder fer ombra. 
Per part, de la representant de la comissió comenta que en les enquestes 
aquest aspecte s’ha remarcat força a veure si així aconseguim que ens plantin 
algun arbre per poder fer ombra a la porta de la sortida de l’escola. 
 
Comissió serveis: 
 

Es comenta que s’estan repassant els punts del contracte que ens ha presentat 
l’empresa de menjador de Pam i Pipa. Però que en breu es preveu signar el 
contracte. 
Una mare explica que a la reunió de final de curs de 4t, va sortir el tema que 
els nens d’aquest curs no han fet cap de les tres sortides de tot el dia 
previstes. I que si se’ls retornaria l’import del picnic. 
Però per part de la comissió es comenta que aquest alumnes, el dia que no 
han dinat de picnic, han de dinat de menu a l’escola. I per tant, no es pot 
retornar l’import, ja que una cosa va per l’altre. 
De totes maneres, s’acorda fer un correu, per aclarir aquest aspecte  a les 
famílies afectades. 
 



 

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

Finalment també comenten que la comissió està pensant la reoganització dels 
torns de menjar de l’estona migdia, per mirar d’aconseguir que tots els cursos 
mengin al menjador. De totes maneres es veu complicat. 
 
Encara s’està pendent de rebre la resposta per part de l’empresa de menjador, 
per si és necessari d’aplicar el 21% de l’IVA. Es tornarà a preguntar de coma  
veure que diuen. 
  
 
Comissió Extraescolars: 
 

El representat de la Comissió comenta que alguna família li ha demanat si 
muntarem servei de bar durant la festa les extraescolars previstes pel dissabte 
6 de juny. I ell els hi ha contestat, que com ell està sol a la comissió, no s’en 
pot fer càrrec, ja que durant la festa ha d’estar gestionant altres temes. 
 
De totes maneres es demanen voluntaris per muntar el servei de bar. I com no 
surt ningú es comentarà a les famílies de 1r.   
 

I. Torn obert de preguntes 
 

Una mare comenta que a la rampa d’infantil varies famílies deixen gossos de 
grans dimensions lligats a la barana, i que els deixen sols mentrestant entren a 
buscar els seus fills/es a dins de les classes.  
S’acorda que actitud no s’hauria de permetre. I que els gossos que estiguin a 
la rampa, cal de sempre estiguin vigilats per una persona adulta. Hem de 
recordar que hi ha nens que tenen pors dels gossos, o que un nen podria fer 
alguna cosa al gos i aquest reaccionar malament i podent passar un accident 
molt indesitjable. 
 
S’acorda que es farà algun cartell informatiu i es penjarà a la rampa d’infantil. 
I que si amb aquest escrit no es soluciona aquesta problemàtica, caldrà pendre 
altre mesures. 
 

J. Acords presos 

 

- S’acorda que es farà un cartell informatiu per penjar a la rampa i que no 
deixin els gossos sols lligat a la rampa, mentre recollien els seus fills/es a 
dins les classes. 
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K. Data propera reunió 
 

Segons el que es va acordar en la darrera reunió del mes de maig, el dijous 25 
de juny es farà la reunió-sopar de comiat del curs. 
 
 
 

Vist i plau 

 

 

La secretària      La presidenta 

 

 

Laia Soler           Míriam Nicodemus 
 

 


