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Dia: 21.01.16 
Hora: 21 h 
Curs 15-16 
Assistents: 33 
 
Ordre del dia: 
 
A .Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B .Presentació de la nova Junta de l’AMPA. 
C .Subvencions Ajuntament de Barcelona 2016. 
D .Informacions de les comissions i grups de treball 
E .Canvi de gestoria 
F .Creació d’una nova Comissió: Comissió  Laboral. 
G .Comissió de pares i mares per a les famílies nouvingudes. 
H .Torn obert  
I .Acords presos 

	
A. Aprovació acta anterior. 

 
Es llegeix l’acta de la darrera reunió d’AMPA del dia 10 de desembre de 2015 i 
s’aprova sense cap esmena. 
El resultat de les votacions, sobre un total de 31 assistents, és el següent: Sí: 
33 // No: 0 // Abstencions: 0.  
 

B. Presentació de la nova Junta de l’AMPA. 
 
-Anais López: Presidenta. 
-Silvia Buyé: Vicepresidenta. 
-Judith Viñas: Secretaria. 
-Sílvia Tello: Vocal. 
-Sílvia Colas: Vocal. 
-Berta Canosa: Vocal. 
-Miquel Villalva: Tresorer. 
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C. Subvencions Ajuntament de Barcelona 2016. 

 
Per part de la Junta es comenta que hem demanat a L’Ajuntament de 
Barcelona les següents subvencions per l’Ampa: 
 

• Festa de fi de curs: 1.197,00 €. 
• Servei d’acollida: 1.450,00 €. 
• Casal d’Estiu: 4.500,00 €. 
• Natació “Ja Podem”: 7.000,00 €. 
• Colònies: 2.150,00 €. 
• Material: 400,00 € 
• Tots Som Especials: 9.000,00 €. 

 
D. Informacions de les comissions. 

 
Comissió serveis: 
 
La comissió comenta que per part de Pam i Pipa, es faran dos o tres xerrades 
relacionades amb la nutrició.  
 
La primera xerrada tindrà lloc el pròxim 22 de febrer a l’escola a les 16:45h.  
Tema de la xerrada: "Berenars saludables".  
 
L’Ampa valora si l’acollida  per les famílies de l’escola ha de ser gratuïta, és 
decideix que NO, que només serà gratuïta quan les famílies s’estiguin 
treballant per l’Ampa. 
 
Comissió Extraescolars: 
 
Algunes famílies fan una proposta a la comissió que de cara el curs que ve, la 
extraescolar de Fútbol, tingui continuïtat amb els cursos 4rt i 5è ja que aquest 
curs hi ha molts nens/es de 3er, que voldrien continuar.  
La persona encarregada d’aquesta comissió diu que ho mirarà i estudiarà l’ 
horaris que tenim lliure el pati.  
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Comissió Loteria: 
 
Les representats de la Comissió comenten que aquest any s’ha venut tota la 
loteria i s’ha recaptat 3.077,00 €. Totes les famílies han pagat tots els 
talonaris. 
 
És proposa mirar per l'any vinent com funciona la loteria de "La Grossa" per 
valorar fer un canvi. 
 
 
Comissió coordinació de mares i pares enllaç: 
 
Comuniquen que la recaptació de la Fira de Joguines i Roba de desembre ha 
sigut 655,00 €. 
Queda pendent que envien les despeses.  
 
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. 
 
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 que l’escola farà les colònies que 
tenia programades (P5, 2n, 4t i 6è), però que s’ha arribat a un acord i que a 
partir d’aquest curs també assumirà P4. 
 
L’Ampa organitzarà les colònies per (1er, 3r i 5è). 
 
Es farà una circular conjuntament amb l’escola on s’explicarà els nous acords i 
les formes de pagament. 
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Projecte camins escolars: 
 
Les representats del projecte comenten que s’han estat reunint per començar a 
reactivar aquest projecte, actualment està tot preparat i pendent de la direcció 
de l'escola, existeix un projecte amb alumnes de 5è, que consisteix han d’anar 
a parlar amb els botiguers del barri per informar del nou projecte, Camí escolar 
i demanar si volen adherir-se al nou projecte. 
 
Comissió Colònies: 
 
S’ha programat un taller durant 3 dijous per poder realitzar les disfresses per 
participar a la rua.  
 
Les despeses que L’Ampa assumirà són: La benzina i l’equip de llum igual que 
la meitat del cost de la disfressa 3€, l’altre meitat l’assumiran les famílies. (3 
euros) 
Es fa una votació per saber quantes famílies estan d’acord amb el cost de la 
disfressa.  
Votació 33 vots a favor 0 vots en contra. 

 
E. Canvi de gestoria. 

 
Des de la Comissió Econòmica es valora realitzar un canvi de gestor demanen 
pressupostos, presenten un pressupost que portarà tot el tema de laboral (com 
ara) i a més portarà tot el tema comptable. 
 
Observem que els pressupostos aconseguits varien molt del preu que tenim, 
amb aquest nou pressupost pagarem 290,00 € Iva inclòs. 
 
Aquest canvi és urgent, treballarem durant el mes de gener amb al gestor 
antic, a partir de febrer es farà el traspàs a la nova gestoria. 
 
Passen a votar, la decisió de fer un canvi de gestoria.  
votació: amb 33 vots a favor 0 vots en contra.  
 

F. Creació d’una nova Comissió: Comissió Laboral  
 
Es proposa la creació d’una nova Comissió, La Comissió Laboral, per així tenir 
coneixement del personal  que  contractem com a AMPA, la seva distribució 
horària, les seves inquietuds....etc,  
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Així davant qualsevol problema extern nostre, tindrem coneixements de les 
funcions i de l’horari de cadascú/una...etc 
 
També consisteix en donar suport a la Roser i a l’Isabel.  
 
Aquesta comissió estarà formada per; la Sílvia Buyé, l’ Anais López i Judith 
Viñas. Esta oberta a qualsevol família que volguí participar en ella.  

 
G. Comissió de pares per a les famílies nouvingudes. 

 
Des de la Direcció demanen una nova Comissió o voluntaris per explicar com 
funciona L'AMPA i donar recolzament aquestes famílies nouvingudes, que 
arriben a l’escola amb el curs començat , des de la Comissió de Tots Som 
Especials comenten que això forma part del seu projecte i és  
la  pròpia Comissió  que diu que farà aquest acompanyament o acollida. 
 
S’acorda que la Junta informarà a la direcció, de que aquesta comissió farà el 
seguiment i que la direcció es posi en contacte directament amb aquesta 
comissió 

 
H. Torn obert  

 
Com des de la nova Junta comentem que a partir d’ara les reunions s’ha aniran 
alternant en el seu horari, un mes a la tarda (14:45h) i un altre a la nit (21h), 
demanen si podem fer un calendari amb una previsió dels dies de reunió. 
 
 

Data propera reunió 
 
Segons el calendari presentat per l’actual equip de Junta, la propera reunió 
serà 23 de febrer a les 16:45h 
 
 

A. Acords presos 
 
S’acorda que a les reunions d’Ampa que es facin per la tarda tindrà acollida 
gratuïta, totes les altres xerrades que realitzin les comissions NO TINDRAN 
SERVEI D’ACOLLIDA i s’haurà de pagar aquest servei. 
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Vist i plau 
 
 

La secretària      La presidenta 
 
 

Judith Viñas      Anais López  
 
 
 
 
 
 

 


