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Dia: 08.10.15 

Hora: 21 h 

Curs 15-16 

Assistents: 37 
 

Ordre del dia: 

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

• Relleu de la Junta de l’AMPA 

• Loteria de Nadal 

• Informacions del Consell Escolar 

• Informacions de les comissions i grups de treball 

• Torn obert de paraules 

• Acords presos 

• Data pròxima reunió 
 
 

• Aprovació acta anterior 
 

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 4 de juny de 2015 i 

s’aprova sense cap esmena. 

El resultat de les votacions, sobre un total de 37 assistents, és el 

següent: Sí: 37 // No: 0 // Abstencions: 0.  
 

• Relleu de la Juta de l’AMPA 

Per part de l’actual Junta de l’AMPA s’explica que en la propera Assemblea 

General de l'AMPA, prevista per al 10 de desembre, hi haurà, com cada dos 
anys, canvi de junta directiva. I que aquest any, per motius diversos (estudis, 

canvis de situació personal...) no ha estat possible que aquest relleu fos 
parcial. I per tant, hi haurà una renovació total de la junta. 

També s'explica que s'establiran els mecanismes necessaris per garantir un 
traspàs d'informació de qualitat entre l'actual junta i la junta entrant. S'informa 

que s'està elaborant una documentació que, juntament amb el reglament de 
règim intern i els estatuts de l'entitat, ajudin a entendre i conèixer amb 

precisió el funcionament de la nostra associació. A més, el fet de comptar amb 
persones treballadores de la casa com la Roser i la Isabel i un equip de 

monitores estable, contractats tots ells directament per l’AMPA, garanteix el 
complement necessari a aquest traspàs en el dia a dia de l'entitat. 



 

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

S’anima els assistents a la reunió a presentar-se per formar part de la nova 

Junta. I que en la propera reunió del mes de novembre ja tinguem els 
voluntaris i l’equip format.  

Aquest canvi en els representants de la Junta es portarà a terme en la propera 
assemblea general de l’AMPA prevista pel dijous 10 de desembre vinent.  

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

també hi falta gent. 

 

• Loteria de Nadal 

Entre els assistents de la reunió s'acorda que aquest any també es prepararà 

per vendre loteria de Nadal.  

La Comissió de loteria prepararà els llistats i talonaris. El divendres 16 

d’octubre es farà una trobada per ajudar a segellar els talonaris. I durant la 
setmana del 19 al 23 d’octubre ja se’ls farà arribar a les mares/pares enllaç de 

cada curs durant una reunió prèviament convocada.  

Durant aquesta reunió, s’explicarà amb detall a les mares/pares enllaç com 
repartir-la, llistes de control i les dates de recollida.  

Finalment es recorda la importància de la venda de loteria, ja que ens implica 
un ingrés important de diners a l’AMPA.  

 

• 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’acta del mes de juny (amb algunes esmenes). 

• Es va aprovar la PGA (Programació General Anual) per al curs 15/16, 

amb una no conformitat del sector de mares i pares per la planificació de 
les colònies només a final de cicle. 

• S’informa que hi ha hagut un canvi de lliure elecció del dia 8 de febrer al 
dia 15 de febrer. Les famílies ja rebran comunicació d’aquest canvi via 

correu electrònic de l'escola. 

• S’informa que tenim una nova persona d’inspecció d’educació al centre, 
la Pilar Casals. 

• Es faran dues sessions gratuïtes de prova per donar una segona 
oportunitat a l'activitat extraescolar de Música en família, adreçada a 

infants de 0 a 5 anys. 
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• La Comissió “currela” el proper dissabte 17 d’octubre farà trobada al patí 

amb famílies i mestres per fer tasques de millora a l’escola. També es 
farà botifarrada i pollastrada popular. 

Durant la present reunió es fa votació, per aprovar el pressupost del material 
necessari per fer la jornada del dissabte 17 d’octubre: 

El resultat de les votacions, sobre un total de 37 assistents, és el 
següent: Sí: 37 // No: 0 // Abstencions: 0.  

 

• Informacions de les comissions  

 
Comissió serveis: 
 

Es comenta que està programada una reunió amb els responsables de la 
piscina del SAFA Horta, per parlar de temes de logística de mobilitat per dins 

les instal·lacions, i altres temes varis. 
Les responsables de la Comissió comenten que ja estan preparant la memòria 

de la comissió de cara a l’assemblea del proper 10 de desembre. 

I que en breu, tenen prevista una reunió amb l’empresa de serveis de 
menjador Pam i Pipa, per mirar de solucionar el tema del 21% del IVA. 

 
 

Comissió Extraescolars: 
 

Un representat de la Comissió comenta que aquest curs s’ha donat la opció de 

fer les inscripcions a les activitats via correu electrònic. I que el 50% de les 
famílies que han apuntat els seus infants a alguna activitats ho ha fet per 

aquesta via. Per tant, es valora molt positivament. 
 

Es comenta que a partir de dilluns 19 de setembre ja es podran demanar a la 
Isabel les equipacions (pantaló i samarreta ) de l’activitat extraescolar de 

futbol. El seu cost serà de 16 € i s’haurà de demanar directament a la Isabel, a 
partir del dilluns 19 d’octubre. 

 

I finament que de totes les activitats proposades, n'hi ha dues, Bollywood i el 
Taller de ràdio, que no es realitzaran per manca d'inscripcions. 

 
Una mare de P4, comenta si hi ha la possibilitat de donar-se de baixa a les 

activitats extraescolars de manera mensual. Se li recorda que les baixes i 
altres han de ser trimestrals. I en la situació d’un cas particular i per algun 

motiu puntual justificat, es posin en contacte amb els responsables de la 
comissió d’extraescolars i es valorarà el cas a nivell personal. 
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Finalment es recorda que encara manca un pare/mare voluntari per 

col·laborar a la comissió, ja que sinó la continuïtat d’aquestes 
activitats perilla de cara al curs vinent. 

 
Comissió Defensem l’escola: 
 

Les representats de la Comissió comenten que aquest any es tornaran a fer 
samarretes de SOS. 

 
I que respecte a les proves de competències bàsiques de tercer, s'intentarà fer 

arribar a les famílies la màxima informació i amb el temps suficient perquè 
aquestes tinguin més capacitat de decisió i temps de maniobra que el curs 

anterior. 
 

Projecte Lecxit: 
 

La mare que coordina aquest projecte a la nostra escola comenta que s’ha fet 

valoració del curs anterior molt positiva per part dels usuaris, voluntaris i 

mestres de l’escola. 
 

També comenta que aquest any a tres infants els aniria bé un mateix dia, però 
que sol té un voluntari per aquell dia. I pregunta si hi ha la possibilitat de fer 

aquestes sessions en horari de migdia. Per part dels assistents a la reunió 
cadascú dona les seva opinió, i al final es porta a votació si es poden fer o no 

sessions de Lecxit en l'espai migdia: 

El resultat de les votacions, sobre un total de 33 assistents, és el 

següent: Sí: 6 // No: 14 // Abstencions: 13.  
 

Per tant, com a AMPA no considerem oportú fer aquestes sessions en horari de 
migdia. Però s’acorda que es farà nova difusió per buscar nous voluntaris i 

poder solucionar aquest cas.  
 

Comissió Tots som especials: 
 

Les representats de la Comissió comenten  que han contractat 2 vetlladors per 

3 dies a al setmana durant tot el curs, contractats amb l'empresa Oratge amb 

la que ja havíem treballat al casal d'estiu amb una valoració positiva. 
 

• Torn obert de preguntes 
 

Una mare de P3 comenta si hi ha la possibilitat de saber com li ha anat el dia 

al nen (tema dormir, menjar, etc..), a part de la que es penja a la pissarra de 
la porta de la classe. 
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Es contesta que aquesta petició es fa cada curs i que la resposta de l'escola 

sempre és que no cal donar més informació de la que ja es dóna a nivell 
genèric d'aula i en les llibretes, si s'escau. I s’aconsella que en el cas particular 

d'algun infant del que se'n necessiti una informació més acurada, es parli 
directament a la mestra d'aquell infant. 

 
Una mare es queixa que els seus fills li comenten que els lavabos del patí 

sempre estan molt bruts i sempre sense paper de lavabo. 
Acordem comentar-ho amb l'escola i portar una resposta a la següent reunió 

d'AMPA. 
 

Una mare comenta que en el seu grup classe hi ha confusió en l'explicació del 
no cobrament dels 5€ mensuals de Funcionament i Gestió de l'AMPA d'aquest 

curs. S'explica que aquest és un import que hem pagat sempre, i que aquest 
curs, per adaptar-nos als nous terminis de pagament de quotes d'escola i 

intentar que no se solapin pagaments, i juntament amb una revisió de les 

quotes que estem preparant per adaptar més els pagaments a la realitat d'us 
de cada servei, vam decidir no cobrar aquest import de moment els mesos de 

setembre, octubre i novembre i portar una nova proposta a l'Assemblea 
General de l'AMPA. 

 

• Acords presos 

 

• S’acorda que el divendres 16 d’octubre es farà trobada al menjador per 
ajudar a segellar els talonaris de la loteria. 

• S’acorda que durant la setmana del 19 al 23 d’octubre es realitzarà a 

reunió amb les mares i pares enllaç de tots els cursos, per començar a 
organitzar la fira de joguines i roba de segona mà i per repartir els 

talonaris de la loteria. 
• S’acorda fer una nova crida de voluntaris per al projecte Lecxit. 
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• Data propera reunió 
 

Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió 

serà el dijous 5 de novembre de 2015. 
 
 

Vist i plau 

 

 

La secretària      La presidenta 

 

 

Laia Soler           Míriam Nicodemus 


