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Dia: 26-04-2016 
Hora: 16:45h. 
Curs: 2015-2016 
Assistents: 33 
 
 

Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informació sobre Sant Jordi. 
C. Informacions de les comissions. 
D. Altres. 

 

A. Aprovació de l'acta anterior. 
 

Cap esmena a l’anterior acta així que queda aprovada. 
 

B. Informació sobre Sant Jordi. 
 

La parada de vendes de roses va ser un èxit. A les 18’30h ja s’havien 
venut totes les roses i les manualitats fetes pels nens/es i monitors es van 
vendre molt bé. 
Les roses van tenir un cost de 220,00 €. S’han recaptat 883,40 €.Els 
guanys de Sant Jordi s’han recaptat de la següent manera: 
 

 Fira del llibre: 49,00 €. 
 Venda davant de l’escola de detalls realitzats per 

infants: 95,00 €. 
 Parada de Sant Jordi: 739,40 €. 

 

C. Informacions de les comissions: 
 

1. Comissió Econòmica.  
 

De les subvencions presentades al mes de gener ens han atorgat 
provisionalment les següents: 
 

 Colònies: 2.000,00 €. 

 Extraescolars: 400,00 €. 

 Servei acollida: 400,00 €. 

 Tots Som Especials: 1.600,00 €. 

 Material: 400,00 €. 

 Casal d’Estiu: Denegat. 

 Natació: Denegat. 

 Festa fi de Curs: Denegat. 
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S’explica que s’han girats rebuts però no s’ha inclòs l’import de colònies. 
Preguntem que com volem fer els pròxims pagaments: 
 

1) Opció A: 34,00€ més 17,00€ (meitat de la quota d’abril), és a dir, 
51€ als mesos de maig i juny. Surten 9 vots a favor. 

2) Opció B: 68,00€ al mes de juny, és a dir, afegir a la quota de juny 
la d’abril. 1 vot a favor. 

3) Opció C: 34,00€ al juliol. 4 vots a favor. 
 

L’opció A és la que obté més vots i per tant, en els mesos de maig i juny 
es pagaran 51 euros en concepte de colònies ampa per als cursos de 1r, 
3r i 5è. 

 
Es proposa fer whatsapp per avisar a les famílies. 

 
 
2. Comissió Casal d’Estiu. 

 
S’explica que alguns pares ens han fet arribar que no hem cobrat el 5% de 
recàrrec a les famílies que no són de l’ampa. Des de la comissió s’explica 
que s’ha cobrat els 4€ d’assegurança i si volen podem descomptar el 5% a 
les famílies de l’escola però finalment es decideix que la gent de fora 
pagarà l’assegurança i el proper any ja pujarem el 5%. 
 
Es donen dades d’inscripció però es dóna el marge d’aquesta setmana per 
a les inscripcions d’últim moment. 
 
La Comissió demana fer una crida per a que altres pares i mares 
s’incorporin a la comissió ja que els que hi són actualment la deixen. 
 
 

3. Comissió Extraescolar. 
 

Des de la comissió es demana gent per encarregar-se de la comissió, ja 
que la persona que està, vol fer un relleu, en aquest moment hi ha una 
família interessada  (que no hi es a la reunió) però no vol estar sola.  
S’acorda  que  si no surt ningú no tindrem extraescolars el curs 2016-2017. 
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4. Comissió Mares enllaç. 
 

Comenten que a la Fira del llibre hi havia molt poca gent. 
El que s’ha recaptat (quantitat neta) és: 
 

 Venda de llibres: 298,00 €. 
 Quina: 56,00 €. 
 Servei de Bar: 3,65 € 

 
 

5. Comissió de Serveis. 
 

Es comenta que la coordinadora de monitors no té l’autorització 
d’administració de medicaments, i els dóna als nens si els pares ho 
autoritzen i sota la seva responsabilitat.  
Es parla de fer una autorització expressa per l’Ampa sobre drets 
d’imatge i autoritzacions de medicaments. 
Una altra opció seria que l’escola traspassi la informació d’administració 
de medicaments i la de drets d’imatge als monitors. Es comentarà 
aquesta possibilitat a la propera reunió de la Junta amb la Direcció. 

 
També s’explica que l’estudi de la qualitat i equilibri nutricional del nostre 
menjador ha sortit força bé i s’insisteix en que les racions s’han 
d’adequar a cada nen i  no se’ls ha de forçar a menjar. 
 
Respecte això, si alguna família desitja que no es forci a menjar els nens 
li pot fer una nota a la coordinadora de monitors. 
 
També una família  comenta que tenen poca varietat en els menús per 
les intoleràncies.  
 
 

6. Recollida de signatures per una 3a línia a l’Institut Josep 
Pla. 

 
Uns pares de 6è comenten que enguany tornen a tenir problemes per 
accedir al IES Josep Pla per manca de places de secundària. S’han 
quedat 30 nens sense plaça al Josep Pla. 
 
Des d’Horta vol Institut comenten que firmaran a nivell personal però no 
com a plataforma, donat que aquesta pretén la creació d’un nou institut. 
Com a Ampa també podrem signar el Manifest. 
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També es comenta que seria desitjable que des de la Direcció de 
l’escola es demanés una 3a línia d’Institut. Aquest tema es tractarà en la 
propera reunió de la Junta amb la Direcció. 

 
 

7. LOMCE 
 

Des del curs de 3r expliquen que 26 famílies s’han negat a que els seus 
fills facin les proves, però hi ha queixes sobre la poca informació dels 
dies i els horaris de les proves per part del centre. 

 
Dimarts dia 19-04-2016 la CUP recolzava aquesta insubmissió. 

 
 

E. Altres. 
 

Una mare comenta que l’alternança d’horaris de tarda i nit per a la 
celebració de les reunions d’Ampa ha estat un gran encert. 
 
Una altra mare proposa canviar el nom de l’associació d’ Ampa (Associació 
de Mares i Pares) per AFA (Associació de Famílies).Ella mateixa diu que 
mirarà quins tràmits són necessaris i que a la pròxima assemblea ho 
explicarà. 
 
S’explica que donat que la Isabel està de baixa i desconeixem quan tornarà, 
es considera urgent contractar un substitut. Es farà un contracte de 
substitució de mitja jornada que cobrirà l’horari habitual d’atenció a les 
famílies. S’estan fent algunes entrevistes amb la intenció de contractar una 
persona el més aviat possible. 
 
 

Vist i plau 

La Secretària       La Presidenta 

 

 

 

Judith Viñas       Anais López  


