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Dia: 05.11.15 

Hora: 21 h 

Curs 15-16 

Assistents: 31 
 

Ordre del dia: 

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

B. Relleu de la Junta de l’AMPA 
C. Informacions de la Junta 

D. Informacions del Consell Escolar 
E. Informacions de les comissions  

F. Torn obert de paraules 
G. Acords presos 

H. Data pròxima reunió 
 

 

A. Aprovació acta anterior 
 

Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 8 d’octubre de 2015 i 
s’aprova sense cap esmena. 

El resultat de les votacions, sobre un total de 31 assistents, és el següent: Sí: 
31 // No: 0 // Abstencions: 0.  

 
B. Relleu de la Junta 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 tal i com ja es va comentar en la darrera 

reunió d’AMPA aquest any no ha estat possible que aquest relleu fos parcial. I 
per tant, hi haurà una renovació total de la junta. 

 

També s’explica a dia d’avui hi ha unes quatre persones que s’han interessat 
en format part de la nova Junta. Però que tot i això, encara falten 3 persones 

per a completar-la. 
 

S’anima als assistents de la reunió a presentar-se per acabar de formar l’equip 
de la nova Junta. I es comenta que aquest canvi en els representant de la 

Junta es portarà a terme en la propera assemblea general de l’AMPA 
programada pel proper dijous 10 de desembre. 

 



 

 
 

C. Informacions de la Junta 
 

Per part de la Junta es comenta que s’està preparant la documentació per 
l’Assemblea general programada pel 10 de desembre. I que cal que cadascuna 

de les comissions acabi de redactar les seves memòries. 
 

La data límit per enviar les memòries de cadascuna de les comissions és el 22 
de novembre. I caldrà enviar-les al Joan Vilademunt perquè ell pugui muntar 

tot el document per a tenir-lo llest per a l’Assemblea. Així mateix, si alguna 
comissió preveu una despesa diferent de la del curs anterior, ho ha de fer 

saber a la comissió econòmica de l'AMPA per a poder-ho tenir present abans de 
confeccionar el pressupost. 

 

També es comenta que, des de fa un parell de cursos l'equip directiu de 
l'escola ens demana que signem un conveni d’ús social del centre, i que aquest 

conveni regularia l’ús de les instal·lacions de l'escola per part de l'AMPA durant 
les reunions, fires, festes d’aniversaris... Els documents estan preparats, però 

hem preguntat a les escoles del barri i cap d'elles l'ha signat ni està en procés 
de fer-ho, i decidim demanar primer a inspecció educativa la necessitat de 

signar-lo. 
 

Finalment s’explica que l'equip de monitores/es utilitzen molt un bagul amb 
disfresses per jugar durant les estones lliures. I que cursos enrere una persona 

voluntària hi dedicava molts dies a fer petits arreglos en aquestes disfresses, 
però per qüestions de salut aquesta persona ja no ho pot fer i es farà una crida 

per buscar voluntaris per fer alguns retocs. I s’aprofitarà la crida, per recordar 
que si hi ha famílies que tenen a casa disfresses que han quedat petites o que 

ja no utilitzen, es poden portar a l’escola i els nostres nens/es d’infantil estaran 

molt agraïts d’utilitzar-les. 
 

D. Informacions del Consell Escolar 
 

Els representants del Consell comenten que durant aquest mes no hi ha hagut 
cap reunió de Consell Escolar 

 
E. Informacions de les comissions  

 
Comissió serveis: 

 
Es comenta que fa un parell de setmanes les representants de la comissió es 

van reunir amb el Safa Horta per tractar temes de la piscina. 
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En general va reunió va ser molt profitosa i es va poder tractar i solucionar 

temes per tots dues bandes. 
 

Per part el Safa: ens van fer arribar els protocols que utilitzen per prevenir 
casos de mol·luscs (que en breu es penjarà a la web), van comentar que fan 

controls periòdics al nens per detectar presencia de mol·lusc, i que en cas que 
en troben es posen en contacte amb les famílies perquè inicien el seu 

tractament. 
 

També van proposar de venir el setembre vinent a fer una xerrada a l’escola i 
explicar l’activitat de piscina i quines informacions útils (de banyadors, xancles, 

etc..) són adequades per a cada curs. 
 

Durant la reunió també es va comentar la possibilitat d'establir algun protocol 
en cas d’accident durant l’activitat, per millorar la gestió en el moment d'avisar 

a les famílies en cas d’accidents. La comissió ens informarà de com avança 

aquest tema al llarg del curs. 
 

La comissió també es va reunir amb l’empresa de serveis menjador Pam i Pipa, 
pel tema del 21% del IVA. Actualment s’està negociant aquest tema. 

 
Per part de Pam i Pipa, es faran dos o tres xerrades relacionades amb la 

nutrició. Per ara no es coneix la data de la primera xerrada. 
 

Finalment, es comenta que van demanar el contacte del pagès que ens 
subministra verdures i fruites ecològiques. I per part de les representants de la 

comissió s’estudiarà la possibilitat d’organitzar algun tipus de cooperativa de 
consum per a les famílies de l’escola. 

  
Comissió Extraescolars: 

 

Un representat de la comissió comenta que el club de bàsquet Lima-horta (que 
aprofita temporalment les nostres instal·lacions fora de l’horari de les nostres 

extraescolars) ha redactat un carta per l’Ajuntament per demanar algunes 
millores al pati. Aquestes millores són: pintar línies de la pista, canviar 

ancoratges de les cistelles de bàsquet, canviar les bombetes dels focus que 
estan foses, i proveir de protectors per les portaries i els pals de les cistelles. 

 
Des del Lima Horta, s’ha envia aquesta carta perquè sigui signada 

conjuntament amb la Direcció de l’escola (que ja ho donant la seva 
conformitat) i també des de l’AMPA. 

 



Entre els assistents de la reunió, s’acorda que es signarà aquesta carta que 

ens demana el club de bàsquet. 
 

Finalment aquest a comissió també comenta que va tenir lloc dos jornades de 
portes a l’activitat de música en família per a nens/es fins a 5 anys. Durant les 

dues jornades de portes obertes hi va haver-hi molta assistència. Però que un 
cop van acabar les portes obertes, les inscripcions han esta molt baixes. 

De totes maneres l’activitat es farà i es procurarà fer alguna propaganda 
d’aquesta activitat i buscar noves inscripcions. 

 
Comissió Loteria: 

 
Les representats de la Comissió comenten que ja va tenir lloc la reunió de 

mares i pares enllaç on es va repartir la loteria. La reunió va ser un èxit amb la 
presencia de la majoria de mares i pares enllaç, i amb tots els cursos 

representats. 

 
Aquest divendres les mares i pares enllaç tornaran els talonaris que les famílies 

no han volgut. I aquests s’oferiran als mestres i treballadors de l’AMPA per si 
volen participar. 

 
Comissió coordinació de mares i pares enllaç: 

 
Tal i com s’ha explicat anteriorment ja s’ha fet la reunió amb les mares i pares 

enllaç. 
 

Durant aquest reunió també es va començar a organitzar la fira de joguines i 
roba de segona mà, programada pel diumenge 13 de desembre. I que ja s’ha 

reservat la data de 17 d’abril per a realitzar la fira del llibre de 2a mà. 
 

Per part de les representant s’explica breument la nova metodologia que a 

partir d’aquest curs cal fer per reservar el pati per les celebracions dels 
aniversaris de les classes. A partir d’aquest curs, les reserves de les dates i el 

lliurament de les claus es gestiona directament des de la Direcció de l’escola. 
 

Finalment es comenta que la documentació d’aquest nou protocol està penjada 
a l’espai de gestió de la web. 

 
Comissió Tots som especials: 

 
Les representats de la Comissió comenten  que volen iniciar un nou projecte, 

que utilitza una maleta viatgera amb llibres amb temàtiques inclusives de nens 
i nenes. Les representants demanen si disposen de pressupost per comprar 

aquests llibres i les llibretes. 
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Per part de la Junta es respon que facin la petició a la comissió econòmica per 

mirar d'incloure-ho en el pressupost per al 15/16. 
 

I que paral·lelament, ja ells mateixos es posin en contacte amb l’escola per 
veure com poden encarar aquest nou projecte. 

 
Comissió Colònies: 

 
Els representats de la comissió comenten  fa una setmana es va lliurar a 

l'equip directiu de l'escola les 369 signatures recollides per a poder recuperar 
les colònies a tots els cursos. I que per part de la direcció els van contestar 

que ara elles haurien de verificar totes les signatures i que siguin vàlides.  
 

I que per ara no han rebut cap més resposta per part de l'equip directiu. 
 

Amb l’objectiu de no deixar morir aquest tema, durant la reunió s’acorda que 

s’anirà a parlar amb inspecció educativa per traslladar com estan d’encallades 
les negociacions i per mirar d’aconseguir recuperar les colònies per a tots els 

cursos de l’escola. 
 

A part, es proposa fer alguna acció reivindicativa en breu, que la comissió 
acabarà de concretar per mirar d'encaixar en el marc de la fira de roba i 

joguina de segona mà de desembre. 
 

Projecte camins escolars: 
 

Les representats del projecte comenten que s’han estat reunint per començar a 
reactivar aquest projecte, i que es preveu que a partir de la primavera es 

puguin veure realitzades algunes millores menors en la xarxa de camins de 
l’escola. I que les millores més costoses portaran algun temps més. 

 

Però que un cop estiguin totes realitzades, s’organitzarà una festa 
d’inauguració del camí escolar. Quant sigui el moment ja s’informarà. 

 
Projecte Horta vol Institut: 

 
Les representats del projecte expliquen que s'ha fet una primera reunió amb 

l'administració, concretament amb el Districte Horta-Guinardó, amb la 
regidora, el conseller tècnic, el conseller d'educació, el tècnic d'educació, el 

gerent i el tècnic de districte, i amb una sensació molt bona de ganes i 
recursos per tirar endavant el projecte. 

 



Projecte LÈCXIT: 

 
La representat del projecte comenta que ja s’ha començat de nou amb el 

projecte a l’escola. Però que aquest curs, disposa de més voluntaris que de 
nens/es apuntats. 

 
Es comenta que les famílies que estiguin interessades es posin en contacte 

amb els seus respectius mestres i que ho demanin a nivell personal. Per així 
poder gaudir d’aquest interessant projecte. 

 
F. Torn obert de preguntes 

 
Un parell de pares de 5è i 6è comenten que a vegades els seus fills es queixen 

de la gran quantitat de menjar que els obliguen a menjar. I també que els 
entrepans dels pícnics son molt grans i que la meitat tornen a casa. 

 

Per part de la comissió de servei es provarà de solucionar aquest tema de la 
obligatorietat de menjar una quantitat determinada de menjar. Però de tota 

manera és un tema complicat de solucionar, ja que la mesura de la quantitat 
de menjar varia molt segons els nens i nenes. 

 
G. Acords presos 

 
• S’acorda que la Junta Directiva demanarà una reunió amb inspecció 

educativa de centres per parlar tant el tema del conveni d'us social del centre 
com el tema de la reclamació de les colònies a tots els cursos. 

 
H. Data propera reunió 

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

serà l’Assemblea general de l’AMPA del dijous 10 de desembre de 2015. 

 
 
 

Vist i plau 

 

 

La secretària      La presidenta 

 

 

Laia Soler           Míriam Nicodemus 
 

 


