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Dia: 31-03-2016 
Hora: 21:00 
Curs: 2015-2016 
Assistents: 35 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informació sobre el Consell Escolar i reunió de Junta amb Direcció. 
C. Informacions de les comissions. 
D. Venda de roses per Sant Jordi. 
E. Telèfon i videoporter. 
F. Altres. 

 
A. Aprovació de l'acta anterior. 

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

 
B. Informació sobre el Consell Escolar. 

 
1. Pre-inscripcions no poden informar encara no han finalitzat. 

 
2. Direcció informen de con han pagat les famílies les quotes 
d’aquest any: 

 
a) 23 alumnes amb dificultats que no paguen. 
b) 201 alumnes han pagat respectant els terminis. 
c) 217 alumnes han pagat amb un sol pagament. 
d) S’han fet 26 entrevistes personals de 3 maneres: 

 
- Nens que estan amb escoles compartides. 
- 28 alumnes amb serveis socials. 
- 9 alumnes que paguen en 10 quotes. 

 
El curs vinent la direcció farà una butlleta de com volen fer els pagaments 
les famílies, o faran arribar a través d’un sobre confidencial: 

 
§ D’una sola vegada. 
§ Amb terminis establerts per la direcció del centre. 
§ Altres. 
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3. Els terminis de pagament per llibres, material i sortides serà de la 
diferent manera: 

 
§ Setembre: 80,00 €. 
§ Octubre: 40,00 €. 
§ Gener: 40,00 €. 
§ Març: 40,00 €. 

 
4. L’escola fa una proposta que el pròxim any tots els cursos aniran 
de colònies 3 dies i 2 nit, excepte P3 que serà 2 dies i 1 nit i 6è que serà 3 
nits 4 dies. 

 
P3-P4-P5 aniran conjuntament. 
1r-2n-3r-4t, aniran també conjuntament. 
5è camp d’aprenentatge. 
6è sortida de fi de curs. 
També expliquen com haurem de fer els pagaments les famílies: 

 
-P3: (100,00 €), els pagaments seran: 

 
§ Setembre: 20,00 €. 
§ Octubre: 20,00 €. 
§ Gener: 20,00 €. 
§ Març: 40,00 €. 

 
-P4-P5-1r-2n-3r-4t-5è (150,00 €), i 6è (220,00 €) 

 
§ Setembre: 30,00 €. 
§ Octubre: 60,00 €. 
§ Gener: 30,00 €. 
§ Març: 30,00 €. 
§ Abril: 40,00 €. (Només 6è). 
 

La Comissió i la Junta expliquen que la direcció no anirà amb els 3 
autocars que aniran els nens i monitors. L’escola farà una justificació de 
No assistència a l’escola aquella tarda que les famílies hauran de signar. 
L’hora de sortida serà a les 12:30h i aniran amb pícnic els que tinguin 
contractat el menjador o servei de pícnic.  
La comissió de colònies esta preparant una circular que sortirà la pròxima 
setmana.  
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5. S’aprova unes noves sortides del trimestre. 
 

6. Informen que s’ha canviat la persona que feia el manteniment. 
 

7. La direcció comenta que moltes vegades com l’escola i L’Ampa 
tenen la mateix nº de telèfon ocasiona problemes, un pare comenta que 
això és pot solucionar fent una (DDI), així quan els pares rebem una 
trucada sabrem si és de L’Ampa o l’escola. 

 
En aquest moment una mare comenta que la van trucar per recollir el seu 
fill a l’hora del migdia, aquest infant estava amb febre i ella va sol·licitar 
l’administració de l’apiretal, li van comentar que fins que no arribi la tutora 
no poden ja que no tenen l’autorització. 
 
La comissió de Tots Som Especials va comentar que a principi de curs les 
famílies van firmar una autorització de que tota la informació que donem a 
l’escola pot ser traspassada els monitors de L’Ampa. La Gemma de la 
Comissió de Serveis comenta que ho preguntarà. 

 
8. Tema deures: La direcció comenta que la forma d’enviar deures a 
casa està aprovada i firmada per la Comunitat Educativa i si volem fer un 
canvi s’hauria de fer un debat. Es crea un debat Si o No ja que tenim 
famílies que pensen que els deures no són desmesurats i altres que 
creuen que si. També hi ha una mare que confirma que aquest conveni 
signat diu que els deures que s’hauran de fer a casa serà feines 
d’investigació i que a l’escola faran fitxes. Es demanarà aquest conveni a 
direcció. 

 
9. També comenten que el pròxim curs 2016-2017 a Barcelona 68 
escoles faran jornada intensiva de 09.00h - 14.00h. 

 
10. L’escola diu que el logos ja estan enllestits i que la pròxima 
setmana de Sant Jordi les famílies podran votar un de les 4 propostes que 
més els agradi.  

 
11. El dia que farem la festa d’extraescolars aquest any serà el 04 de 
juny de 2016. 

 
12. LOMCE, desde l’escola han dit les dates 18-25-26-27-28 d’abril de 
2016, pels alumnes de 3r, hi han famílies que no estan d’acord i no 
portaran els seus fills aquell matí a l’escola. 

 
13. Desde la Junta comentem que nosaltres farem el filtre entre 
direcció i comissions però les famílies de l’assemblea no sembla correcte i 
opinen que no es farà així. 
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C. Informacions de les comissions: 
 

1. Comissió Horta vol Institut. 
 
Es van reunir amb consorci ja que van canviar tots els càrrecs. És 
demana a la nova regidora que pugui estar per començar el curs  
2017-2018, però comenten que no ho tenen clar per un tema econòmic i 
que potser haurà de ser a la pròxima legislatura. 
 
Alguna família pregunta on s’ubicaria el nou Institut i comenten que 
encara no es segur però a la Clota que era on s’havia demanat era 
complicat i que segurament serà al descampat que hi ha entre el Pau 
Casals i Can Travi, que ja és terreny municipal. 
 
També expliquen que el dia 09-04-2015  realitzaren un acte de portes 
obertes a partir de les 11:00h i  és demanen voluntaris per portar els 
gegants no hi surten voluntaris. 

 
2. Comissió de Serveis. 
 

Comenten que una nova mare formarà part d’aquesta comissió la 
Cristina Zamora. 

 
3. Comissió Loteria. 

 
Tenim una nova mare que formarà part d’aquesta comissió Guadalupe 
Olategui. 

 
4. Comissió Defensem l’escola. 

 
Tenim una nova mare que formarà part d’aquesta comissió Anna Santa 
Maria. 

 
5. Comissió Laboral. 

 
ü Desde la Comissió Laboral comenten que no L’Ampa no te ningú 
Pla de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei ens obliga i que l’hem de 
tenir i que puja 850,00 € sense Iva per 25 treballadors i que la revisió 
mèdica que és optativa però s’ha d’oferir a tots els treballadors són 45€ 
cada un. 

 
ü Nòmines: Desde que la comissió va començar a finals de gener i 
amb el canvi de gestoria, el mes de febrer va ser un mes d’observació 
per veure com funcionava el tema, el dia 29 de febrer es reuneixen amb 
la gestoria i comenten el següent: 
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- Quan es fa el canvi de conveni el mes de desembre de 
2015, s’hauria d’haver canviat les nòmines de “plantilla” i fer-la 
com el Conveni de Lleure indica. 

 
- També la gestoria comenten que hi han molts monitors que 
no tenen triennis reconeguts que els pertocaria. 

 
- També existeix una nòmina que el brut que té reconegut en 
el conveni no és el que té a la nòmina. 

 
- També vam veure que alguns monitors que estaven com a 
temporals com la llei indica han de ser fixes discontinus. 

 
Totes les nòmines al mes de març han quedat segons indica el conveni 
de Lleure, seguint els convenis que es van pactar al desembre de 2015, 
s’inclouen a les nòmines tots els triennis que no tenien i els treballadors 
temporals que els toca ser fixes discontinus ho seran partir d’aquest 
mes. 

 
ü Desde la comissió també s’explica que el mes passat van veure 

un import elevat d’hores extres que eren substitucions, no 
enteníem d’on venien i no teníem constància i vam decidir fer 
dos formularis per donar el vist i plau aquestes hores extres. 
Demanem a secretària que passi aquest quadre conjuntament 
amb el que passa d’hores extres a la gestoria. 

 
ü Contractes de pràctiques, la comissió explica que és va 

assabentar que teníem una monitora amb pràctiques i vam 
demanar a la coordinadora de monitors que la pròxima vegada 
passi el contracte de col·laboració per assegurar-nos que esta 
coberta davant qualsevol eventualitat i L’Ampa no seria 
responsable.  

 
ü Una mare comenta que ella no tenia constància de que a 

L’Ampa tingués monitoratge de pràctiques i desde el casal 
d’estiu informen que fa dos anys es van assabentar perquè els 
nens parlaven d’uns nois. 

 
ü Una persona laboralista que s’ha consultat comenta que 

desde2013 les persones que són temporals o fixes discontinues 
han de signar un paper, que molts programes de nòmines tenen, 
on s’indica l’hora d’entrada i sortida i si tenen hores extres. La 
Comissió explica que es passarà a la coordinadora i 
organitzaran la manera de fer-ho millor. 
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ü Cessió monitors: a la reunió anterior d’Ampa vam comentar que 
faríem un conveni amb l’escola per la cessió de monitors, però la 
persona que hem consultat ens diu que no es legal fer-ho, que 
hem de mirar les dues pòlisses que tenim i mirar el que 
contemplen i si de cas ampliar-les per tenir això cobert.  

 
 

6. Comissió Econòmica.  
 

Aquest any s’ha presentat l’impost de societats, ja que som una 
associació però no estem exempts de presentar-lo, s’ha presentat l’any 
2014 i hem pagat uns 1.500,00 €, amb això hisenda potser ens podem 
demanar els exercicis anteriors. 

 
També expliquen que la gestoria ens va posar sobre avís que no 
estàvem exempts d’Iva, s’ha preguntat a Hisenda i no estem exempts, 
s’ha de sol·licitar l’exempció i esperar que no ens multin per els exercicis 
anteriors.  
 

 
7. Comissió Casal d'estiu. 

 
Una mare pregunta si tenim clara les dates que farem casal d’estiu. 
Desde la comissió s’informa que serà del 27 de juny al 29 de juliol i del 5 
de setembre al 9 de setembre de 2016. 

 
 
 
 

8. Junta. 
 
Expliquem a les comissions que si rebem les subvencions de 
l’Ajuntament quan presentem les memòries durant el mes de nombre 
s’hauria de presentar també les justificacions dels projectes per no tenir 
després cap problema amb l’Ajuntament. 
 

D. Venda de roses per Sant Jordi. 
 
Estarem a Tajo/pg. Maragall.  
Es demana voluntaris per anar a recollir les roses i per la venta dissabte, ningú 
surt voluntari. 
 
El punt E videoporter i telèfon queda explicat de la reunió del Consell Escolar. 

E. Altres. 
 
Es comenta referent ha recollir diners per diferents situacions que requereixi 
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L’Ampa, que els diners recollits a la Fira del Joguines i del Llibre un tant per 
cent hauria d’anar destinat aquestes actes. S’ha de mirar en les actes anteriors 
ja que ningú s’enrecorda que tant per cert s’havia acordat destinar. 
 

 

 

Vist i plau 

 

La Secretària       La Presidenta 

 

 

Judith Viñas       Anais López  


