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Dia: 13-10-2016 
Hora: 19:30h. 
Curs: 2016-2017 
Assistents: 21 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informacions de les comissions. 
C. Xerrades. 
D. Reunió direcció. 
E. Samarretes. 
F. Memòries i justificacions, data entrega 22-11-2016 
G. Videoporter. 
H. Altres. 

 
1era convocatòria P3 a les 19:30h. 
 

1. Presentació de la Junta. 
2. explicació de com funciona l’Ampa. 
3. Quotes. 
4. Crida per renovació de les comissions. 

 
A. Aprovació de l'acta anterior. 

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

 
B. Informacions de les comissions 

 
1. Comissió de serveis. 

 
Pendent reunir-se amb la junta. 
És tenen que reunir amb el safa. El Safa demana venir a la reunió de P3 per 
explicar el que necessiten per fer piscina. 
És fa la consulta a la comissió de si hi ha opció de que el servei de picnic que 
ens realitza Pam i Pipa, ens doni algun altre embotit, des de la comissió es diu 
que ja ho han parlat amb la empresa però que com es te que preparar i menjar 
passades unes hores, tenen moltes normatives i tenen poc marge d'aliments. 
Només són 3 picnics al curs. 
La comissió demana una explicació sobre la Coordinadora que fa substitucions, 
desde la Comissió de Laboral s’explica que la 1era la farà ella, si és una baixa 
o excedència o més d’un dia sempre es buscarà un substitut. 
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2. Comissió mares i pares enllaç 
 
Tenen reunió amb els pares i mares enllaç el proper dilluns. 
Ja tenen les dates per a les diferents fires. 
Fira de joguines: 18 desembre. 
Fira del llibre: 22 Abril 
La comissió demana un relleu. 
 

3. Comissió de loteria. 
 
Ja està tot preparat, i la propera setmana es donarà en la reunió de pares 
mares enllaç. 
 

4. Comissió econòmica. 
 
Ja tenen les ajudes del Ajuntament, l'ajuda que es va sol· licitar a la caixa, esta 
pendent. 
 
Demanen relleu per al proper curs.  
 

5. Comissió Camins Escolars 
 
S'informa que es segueix endavant amb els camins escolars, no ha fet cap 
reunió nova, aniran informant. 
 

6. Comissió Casal  
 

És fa crida a 3 persones perquè formin part d'aquesta comissió, ja que tres 
persones que ara la formen marxen per al curs s 2016-2017. És remarca la 
necessitat de trobar aquestes tres persones perquè l'escola pugui tenir casal 
d'estiu al proper curs. De no sortir ningú, el proper curs no tindrem casal o 
haurem de mirar empresa externa. 
És urgent, ja que les ajudes es demanen al ajuntament durant el mes de gener, 
i en aquest casal , de les 180 inscripcions, 130 eren amb subvenció. 
 

7. Comissió Extraescolar. 

 
Durant aquest curs, les activitats que es realitzen son: 
 
Anglès, natació, radio, futbol, atletisme, patinatge, pre-esport, teatre, escacs, 
voleibol, hip-hop, i circ. Amb 196 inscripcions. 
 
La comissió te relleu Gràcies a la Meri i la Laia (mares de P4). 
 
Des de la comissió es comenta que la festa de fi de curs no es podrà fer sense 
l'ajuda de les famílies, ja que s’ha de realitzar diferents tasques com l muntar 
del escenari i equip de so, entre d'altres. Més endavant portaran proposta per 
com es realitzarà la crida. 



 

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

 
La festa d’extraescolars serà el  27 de maig 

 
8. Comissió Revista. 

 
Demanen relleu. En demana que algú agafà el relleu per poder seguir 
amb el projecte. Igualment aquest any només sortirà una revista la de fi 
de curs. 

 
9. Comissió Laboral. 

 
Presenten números de les absències, substitucions i hores de metges 
que tenim, són molt elevats, i com mesura es parla amb la Coordinadora 
i ella farà la 1era substitució. 
Hi ha dues persones noves la Gemma i la Nati, l’Anais ha marxat i una 
segona persona marxarà en breu. 
 

C. Xerrades. 
 
-Es faran xerrades que ens han proposat desde l'ajuntament, els temes que 
s'han escollit son: 
 

- Bulling- pendent de confirmar data, 15 desembre a les 17h. 
 

- Educació emocional- pendent de confirmar data 21 febrer a les 
17h. 

 
També parlem amb altres escoles per poder compartir xerrades i tenir opció 
al doble de xerrades, com altres vegades s'ha fet. 
 
D. Reunió amb direcció. 
 

- Desde la junta que no es van donar els papers a les famílies de 
p3 com altres anys havien fet. Per això desde l'AMPA no es 
tenien dades de les famílies. 

 
- És transmet a direcció que les famílies van aprovar l'activitat 

d'anglès proposada del Princes Margaret, i es demana es porti al 
Consell escolar, per si es podrà realitzar o no.  

 
- Extraescolar dels pares s’han de notificar a Direcció per la seva 

constància. 
 

- Direcció ens demana que tots els espais que l'AMPA utilitzats per 
a qualsevol reunió o activitats, s’ha de passar horari a direcció i 
ella assignarà l’espai on poder-ne reunir o realitzar l’activitat. 
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- També comenta que el tema alarma hi haurà un còdig per l’Ampa 
amb un responsable, ni secretària no tindrà cap i Coordinadora i 
monitors ja veurem. 

 
- Comenta que desde Consorci van enviar la Maribel Jimenez, i 

aquesta va fer una visita el centre a finals de setembre, una cosa 
que li va cridar l’atenció va ser el despatx de la secretària de 
l’Ampa, amb les portes obertes, va dir que per tema de Protecció 
de Dades això no podia estar així, que s’hauria d’ubicar a un altre 
lloc. Quan va baixar a la sala de monitors estaven reunits uns 
sentats a la taula o el terra i va dir que això tampoc es podia fer.  

 
- Les famílies proposen que la secretària firmi un document de 

confidencialitat.  
 

- Els aniversaris patis algú s’haurà de fer responsable, 
 

- També s’explica tots els joves que entren el pati i trenquen tot el 
mobiliari. 

 
E. Samarretes. 
 
-Tenim les samarretes amb el nou logo, es comenta que el cost ha sigut de 
5,89€. És proposa la venda a 6€ perquè el màxim número de famílies 
puguin comprar-les. 
 
F. Memòries i justificacions, data entrega 22-11-2016 

 
La Junta proposa entregar les memòries de les comissions per la propera 
reunió d’Ampa. També avisen que les comissions que van rebre els Ajuts de 
l’Ajuntament s’han de justificar. 
 

- Colònies: 2.000,00€. 
- Tots Som Especials: 1.600,00€ 
- Extraescolars: 600,00€ 
- Acollida: 600,00€ 

 

G. Videoporter 

 
Tenim un pressupost, però després d’haver parlat amb Direcció s’ha decidit 
no fer-ho ja que s’hauria de canviar la porta i això entenem que no es cosa 
dels pares sinó del Consorci, si realment és un lloc perillós pels nens. 
 
-Tenim que fer la protecció de dades ja que tractem informació de famílies i 
menors. Tenim la opció de  poder beneficiarnos de la formació per als 
treballadors i que puguin realitzar el curs de forma gratuita, el primer curs el 
realitzarà la Roser. 
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-Es proposa estudiar poder oferir acollida per a les famílies en el espai 
migdia per als nens que no fan ús del servei de menjador i que puguin 
entrar a l'escola a partir de les 14h. La comissió econòmica mirarà el cost i 
es parlarà amb la Coordinadora de monitors per si creu que és pugui 
realitzar el servei. 

 
 
H. Altres 

 
Entre les diferents Comissió es demana que es passi un mail a 
les famílies per a informar de les diferents Comissió que 
necessiten un relleu. Sinó surten relleus hauran comissions o 
activitats de l’Ampa que no es podran fer com fins ara. 
 
Una família proposa fer servei acollida de 14:00-15:00, la comissió de serveis 
parlarà amb la Coordinadora de monitors per veure si es factible. 
 
LOPD es farà i tirarà endavant, es farà amb bonificació mitjançant un curs de 
protecció de dades que hauràn de fer Secretària i Coordinadora de monitors. 
 
 
 

I. Acords presos. 
 

1. Preus de les samarretes. 
2. LOPD, el primer curs el farà la Coordinadora de monitors i després la 

secretària, ja que ara estarà un temps de baixa. 
3. Petó monitors, 13€-15€ i color escollit per la Coordinadora, blau 

mecànic. 
4. Memòries i justificacions. 

 

Vist i plau 

 

La Secretària       La Presidenta 

 

Judith Viñas       Anais López  


