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Dia: 15.01.15 
Hora: 21 h 
Curs 14-15 
Assistents: 26 
 
Ordre del dia: 

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

B. Justificació ajornament Assemblea General 

C. Carnaval 2015 

D. Colònies 

E. Informacions de les comissions i grups de treball 

F. Eleccions Consell Escolar 

G. Torn obert de paraules 

H. Acords presos 

I. Data pròxima reunió 
 
 

A. Aprovació acta anterior 
 
Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 6 de novembre de 2014 i 
s’aprova sense cap esmena. 
 

B. Justificació ajornament Assemblea General 
 
La Junta explica que la Comissió Econòmica està realitzant uns canvis sobre els 
pressupostos. Aquests canvis han endarrerit el tancament del pressupost. I per 
aquesta raó, la Junta va optar per ajornar la reunió de l’assemblea General 
d’AMPA. 
 
De totes maneres, la Comissió econòmica es compromet a enllestir ràpidament 
aquests canvis i es preveu la realització de la reunió d’Assemblea, com a 
màxim el mes de març. 
 

C. Carnaval 2015 
 
La comissió de gegants comenta que té previst participar a la rua de carnaval 
del nostre barri, prevista pel dissabte 14 de febrer. 
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Per sortir a la rua, proposen disfressar-se unes quantes persones de quadres i 
algunes altres de pintors. Han escollit una disfressa senzilla que es pugui 
realitzar amb material econòmic (cartró, paper i pintura). 
 
Estan valorant la possibilitat d’afegir un cotxe a la comparsa, per poder tenir 
música. Aquest aspecte encara no el tenen decidit. 
 
Per fer les disfresses, organitzaran uns tallers a l’escola, durant els dies previs. 
 
La setmana vinent es publicarà la nota informativa d’aquesta activitat. 

 

D. Comissió Colònies 

 
Després d’un seguit de reunions entre els mares/pares AMPA, direcció i 
mestres, les negociacions es van encallar. I llavors es va acordar ajornar 
aquestes reunions fins el proper mes de setembre. 
 
Des de l’AMPA es segueix creient que és molt important seguir fent colònies 
durant tots els cursos, aquesta comissió proposa que l’AMPA organitzi unes 
colònies pels cursos  de 1r 3r i 5e. Els alumnes d’aquests tres cursos marxarien 
conjuntament en una mateixa casa durant un parell de nits, amb la supervisió 
dels nostres monitors de l’escola. Les dates previstes serien les de sortir el 
dijous 28 de maig després de dinar, i tornar la tarda del dissabte 30 de maig.  
 
Es comenta que com el divendres 29 de maig és un dia de lliure elecció, 
aquests alumnes tant sols es perdrien les classes del dijous 28 de maig per la 
tarda. 
 
Aquesta proposta ja s’ha comentat amb l’escola. I sembla que a falta de 
negociar petits detalls, hi estarien d’acord. 
 
Per part de la Comissió també s’ha fer la consulta als nostres monitors de la 
seva disponibilitat. I pel que sembla hi hauria suficient monitors disposats a 
anar a les colònies durant aquestes dates. 
 
També es comenta que el cost de les colònies s’haurà de repartir en 4/5 
quotes mensuals (entre el febrer i juny). 
 
Durant la reunió es porta a terme la votació d’aquesta proposta: 
 
- Vols que l’AMPA organitzi aquestes colònies pels cursos de 1r, 3r i 5è? 
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El resultats de les votacions, sobre un total de 26 assistents, és el 
següent:  
Sí:26 // No:0 // Abstencions:0 
 
Amb aquests resultats de les votacions, s’aprova la proposta.  
 
I s’acorda que en breu, es farà nota informativa a les famílies. S’enviarà una 
nota amb informació general del projecte a tots els alumnes de l’escola. I una 
altre nota amb informació més concreta a les famílies dels alumnes dels cursos 
implicats (1r, 3r i 5è). 
 

E. Informacions de les comissions  
 

Comissió coordinació de mares/pares enllaç: 
 
La Comissió comenta que el passat desembre es fa organitzar la Fira de 
joguines i roba de 2a mà. El resultat va ser una gran jornada de convivència 
entre les famílies de l’escola amb un gran èxit d’assistència a la Fira. 
 
En resum els guanys aconseguits durant la Fira (pel servei de bar, pastissos, 
sorteig de dues fantàstiques paneres, i la venta de joguines i roba de 2a mà) 
van ser de 836,5€. 
 
Aquest diners, junt amb els guanys de la fira de llibres de segona mà (prevista 
per l’abril), s’utilitzaran perquè les famílies de 1r puguin organitzar la festa de 
final de curs de l’escola. 
 
També es comenta que durant la Fira, es va aprofitar la presència de la Teresa 
Vinyals, per donar-li un petit detallet de part de l’AMPA, per agrair-li la seva 
tasca i la seva profesionalitat durant tots aquest anys a la nostre escola. 
 
  
Comissió casal d’estiu: 
 
La Comissió comenta que el Casal d’estiu s’està en procés d’homologació per 
l’Ajuntament de Barcelona. I que aquesta homologació ens permetrà 
aconseguir més beques pels nostres alumnes, sol·licitar monitors de suport per 
a nens amb necessitat educatives especials (a partir de P3), i inclourà una 
formació de dos dies per els nostres monitors de l’escola amb temes d’atenció 
a alumnes amb necessitats especials. 
 
Finalment comenten que aquest any, com a novetat, s’ha valorat i decidit que 
es faran i s’inclouran dins el Casal d’estiu unes mini-colònies d’un parell de dies 
durant els dies 25 i 26 de juny. 
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Tots aquests temes ja es concretaran més endavant. 
 

 
Comissió loteria: 
 
La Comissió loteria comenta que amb la venta de les butlletes de la loteria, i 
sense comptar que el número ha estat premiat, s’ha aconseguit un benefici 
d’uns 2.500€. 
 
Fins el dia 22 de març es pot anar a cobrar el premi a la Administració. Per 
tant, fins passat aquesta data no es coneixeran els guanys totals aconseguits. 
 
 
Comissió tots som especials:  
 

Les responsables de la Comissió comenten que fa uns dies van presentar una 
sol·licitud per una subvenció per portar monitors extres (amb formació amb 
l’atenció a alumnes amb necessitats especials) durant l’estona migdia. 
 
A part, també comenten que volen demanar una subvenció a la Caixa, perquè 
els nostres monitors puguin fer una formació especifica d’atenció a alumnes 
amb necessitat especials. Aquesta subvenció actualment s’està preparant. 
 

Finalment, van comentar que s’ha quedat en fer una reunió amb l'Escola 
(Direcció, mestre NEE i EAP) per parlar del treball conjunt en el tema de 
necessitats educatives especials i mirar de quina manera millorar la 
comunicació perquè els monitors puguin tenir més informació dels nens que 
necessiten d'una atenció diferent. 
 

 

F. Informacions del Consell Escolar 
 
Els representants del Consell comenta que en la darrera reunió de Consell es 
va construir el nou Consell Escolar, amb la incorporació dels nous 
representants de pares/mares que van sortir escollits en les darreres eleccions. 
 
També es va acordar que cal fer una carta de compromís educatiu als usuaris 
del servei migdia. 
 
Finalment es comenta  que una mare de l’escola va tenir la idea d’engegar el 
projecte Lectura.cat al nostre centre. La seva proposta es va portar al Consell i 
es va aprovar. 
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Aquesta projecte té l’objectiu de promoure l’hàbit de lectura i millora de 
comprensió lectora dels nostres alumnes. Aquest projecte preveu treballar amb 
alumnes de 4t, 5è i 6è. 
Per a poder portar-ho a terme caldrà aconseguir pares/mares/avis voluntaris, 
que durant 1h a la setmana ajudin als nens amb dificultat amb la lectura. 
Aquestes sessions es realitzarien en alguna aula de l’escola entre les 16.30 i 
17.30h de la tarda. 
 
Per part de la fundació Jaume Bofill es lliurarà material i fitxes amb les pautes 
que aconsellen seguir durant aquestes sessions. 
 
Per part de l’escola, s’escollirà quins alumnes necessiten aquest servei. I un 
cop feta la selecció, es podaria en contacte amb les famílies d’aquests alumnes 
per demanar l’autorització per participar en aquest projecte. 
 
En breu es prepararà nota informativa per explicar aquest projecte i es farà 
arribar a totes les famílies de l’escola. 
 

G. Torn obert de preguntes 
 
Cap assistent de la reunió no fa cap pregunta. 
 

H. Acords presos 

 
- S’acorda organitzar-se per participar durant la rua de carnaval del 

barri. 
- S’ha votat i aprovat la organització per part de l’AMPA de les colònies 

pels cursos de 1r, 3r i 5è. 
 

I. Data propera reunió 
 

Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió 
serà el dijous 6 de febrer de 2015. 
Aquest dia, en funció de l’estat del tancament del pressupost es realitzarà una 
reunió ordinària d’AMPA o la reunió d’Assemblea general de l’AMPA. 
 
 
 

Vist i plau 
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La secretària      La presidenta 

 

 

Laia Soler           Míriam Nicodemus 
 

 


