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Dia: 23-02-2016 
Hora: 16:45 
Curs: 2015-2016 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informació sobre el Consell Escolar. 
C. Informacions de les comissions. 
D. Venda de roses. 
E. Festa de 1r. 
F. Altres. 

 
A. Aprovació de l'acta anterior. 

 
Es fan dues esmenes sobre l'acta anterior: 
 
Repetim dos cops "Comissió de colònies" i en contes de possar  "Comissió 
carnestoltes". 
 
La decisió sobre quan es pagaran les acollides durant  les xerrades i reunions 
es va sotmetre a votacions. 
 

B. Informació sobre el Consell Escolar. 
 
-Es presenta la liquidació econòmica de l'escola.  
-Es demana des de l’ampa a l’escola repartir en diferents quotes els 
pagaments que des de  d’aquest curs es fan en dos cops i la direcció 
va informar que gran part de les famílies han fet el pagament en una 
sola vegada a principis de curs, per el que no estan estudiant fer un 
canvi de sistema. Però continuaran treballant sobre el tema.   
-L'escola farà les colònies de P4.  
-L’AMPA signara el conveni d'ús social i es portarà al proper Consell 
Escolar.  
-Preguntem sobre el tema del Logoptip de l’escola, perque no tenim 
samarrete. Ens diuen que hi ha una comissió de Lgo formada per 
families i mestres, que ja ens diran alguna cosa. 
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C. Informacions de les comissions: 
 

1. Comissió Casal d'estiu. 
 
Els monitors han demanat poder tenir un descompte en la quota 
setmanal per poder portar els seus fills/es al casal. Des de la 
Comissió s’han fet números i comenten que no surten aquests 
números. 
 
El preu està molt ajustat i l'any passat vam tenir unes pèrdues de 95 €, però 
informe que els monitors poden accedir a les beques de l’Ajuntament que 
bequen fins a 10 dies de casal. 
 

Es porta a votació: 
 
-Fer descompte : 0 vots. 
-No fer descompte: 24 vots. 
 

2. Comissió Loteria. 
 
Es comenta que de les tres persones que formen la comissió, al curs 
vinent una no seguirà, fan una crida perquè a l'Octubre algú 
substitueixi aquesta baixa, de moment ningú s'ofereix.  

 
3. Comissió de Serveis 

 
Sobre la xerrada que va fer l'empresa Pam i Pipa: "Berenars saludables", la 
comissió fa una bona valoració, alguns assistents comenten que esperaven 
que fos més profitosa.  
 

4. Comissió Econòmica.  
 
Es comenta que s’hauria de canviar l'ordinador de la secretaria, ja que és un 
model molt antic i amb la nova versió del programa  de gestió del nostre AMPA 
no dona per la seva utilització  , es parla,  que un portàtil és més còmode per si 
alguna comissió li cal utilitzar-lo i  sobre tot per la postura de treball que mante 
l’Isabel durant tot el dia (la seva posició de treball no es la correcta). Tema de 
prevenció en salut laboral. 
 
Des de la comissió econòmica demanen als assistents si hi ha algú que 
entengui de quin model pot ser millor, per característiques, prestacions..... si 
existeix algú, que passi un mail a la comissió informant del model i preu i on 
poder comprar-lo.  
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Tots els i les assistents en aquell moment a l’assemblea manifesten el seu 
acord amb la proposta presentada.  
 
 

5. Comissió de colònies.  
 

 
Es va passarà una circular a les famílies per informar de les colònies 
organitzades per l’Ampa aquest curs 2015-2016. 
Confirmen que són una mica més cares que les del curs passat, no tenen 
moltes opcions de cases.  
 

6. Junta. 
 

Es demana un projecte de cada comissió per tal de demanar els ajuts 
econòmics a La Caixa, es presentaran tots els projectes junts. La data màxima 
per l'entrega serà el dia 15 de març per tenir temps de presentar-la dintre del 
termini.  
 
Les diferents comissions presents demanen un guió o un índex per poder 
seguir una pauta tots iguals, des de la Junta es farà aquest índex i abans que 
finalitzi la setmana es farà a arribar a les diferents comissions. 
 

D. Venda de roses. 
 
Es va demanar paradeta per al carrer Tajo/pg. Maragall.  
Per estalviar els ports de la compra les haurem d'anar a recollir a Vilassar i 
portar a l'escola la tarda anterior.  
Les roses ens les donaran preparades.  
El preu de les roses es de 1,10€/u., I en tenim que comprar un mínim de 200ud.  
 
Portem a votació la quantitat de roses que hem de comprar:  200 unitats: 
 
Vots a favor: 19. 
Vots en contra: 0. 
 

E. Festa de fi de curs organitzada per 1rs Coales i Falcons. 
 

Els pares de primer, estan preparant la festa de fi de curs, informen que l'últim 
dia del curs escolar és un dimarts, van demanar a la direcció de l'escola canviar 
la data de la festa i organitzar-la divendres 17-06-2016. 
Entre setmana pensem que haurà menys famílies per ajudar, per qüestions de 
feina, i per disfrutar de la festa.  
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Des de la direcció se'ls hi demana que ho portin a assemblea per confirmar 
aquest canvi amb la resta de pares.  
 
Portem a votació la proposta de fer la festa  el 17-06-2016. 
 
Vots a favor del dia 17 de juny: 15. 
Vots en contra: 2. 
Una abstenció: 1. 
   

F. Altres. 
 

- Els monitors de l'escola han de demanar el certificat de penals, l'hauran 
tenir obligatòriament pel curs vinent al setembre. 
 

- Monitors que participin al nostre  casal d'estiu  l'hauran de tenir per al 
mes de Juny. 

 
- Es planteja quin increment aplicar per a les famílies que no són de 

l'AMPA, i vulguin portar els seus fills a les colònies. Es proposa un 
increment de 15% on s'inclou l’assegurança ja que es considera una 
activitat extraescolar. 

           Votem per l’aplicació del 15%. 
Vots a favor: 21 vots.  

 Vots en contra: 0. 
Abstenció: 1.  

 
- L'associació dels Tres Turons ha entregat 3 jardins verticals per al pati 

d'infantil, durant la setmana vinent s'entregaran els 4 restants. 
 

- A últim moment de la reunió un senyor va aixecar la mà i es va presentar 
com l'antic gestor.  

 El Sr. Oriol demanava explicacions de perquè s’havia produït el canvi de 
gestoria i aportava noves propostes per el bon funcionament de L’Ampa. El 
vem deixar intervenir (ja que en el reglament intern aquest senyor no hauria 
d’haver estat present en aquesta assemblea, a no ser que nosaltres com a 
AMPA l’haguéssim convidat) i la seva intervenció no va ser la més  apropiada i 
poc educada cap a totes les families del Torrent de Can carabassa.  
 

Vist i plau 

La Secretària      La Presidenta	

	

	

Judith Viñas       Anais López 	


