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Dia: 22-11-2016 
Hora: 16:45h 
Curs: 2016-2017 
Assistents: 36 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informacions de les comissions. 
C. Reunió urgent amb Direcció i Junta. 
D. Consell Escolar. 
E. Renovació Consell Escolar. 
F. Altres 
 

 
A. Aprovació de l'acta anterior. 
 

Cap esmena a l’anterior acta així que queda aprovada. 
 
 
B. Informacions de les comissions: 
 

Comissió serveis. 
 
Han valorat la demanda de les famílies del servei d’acollida de 12:30 a 
13:30h i de 14 a 15h i es confirma que és possible. 
 
El preu serà el mateix que en l’acollida de tarda, 20€/mes si es realitza tots 
els  dies. En cas de dies alterns s'aplicarà els preus que hi ha estipulats en 
el servei d’acollida de tarda. 
Des de l'equip de monitors es demana que per al bon funcionament del 
servei les famílies siguin puntuals amb els horaris. 
La manera que les famílies tindran per a sol·licitar l’acollida serà via mail 
amb la secretària de l’Ampa. 
Es passarà mail a les famílies per informar d'aquest nou servei. 
 
Votem: 
36 vots a favor 
0 abstencions 
0 vots en contra. 
 
També es demana si seria possible augmentar l'acollida en horari de tarda 
fins les 18h. La comissió econòmica portarà una resposta en la propera 
assemblea. 
 
 
 



 

C/ Llobregós, 17-23 
08032 Barcelona 

Tel.:93 407 40 15 

http://ampacarabassa.wordpress.com 

 
 
Comissió mares i pares enllaç 
 
Ja està propera la fira de roba i joguines, serà el 18 de desembre de 2016. 
 
Des de la comissió  han fets els torns per la recollida, enviaran mail a les 
famílies informant dels horaris. 
Aquest any no es farà recollida específica de joguines i roba pel Caliu, ja 
que l’any passat va crear confusió entre les famílies. Després de la fira es 
donarà tot el que no es vengui a El Caliu. 
 
Comissió econòmica. 
 
Es comunica que hi ha una quantitat per impagats que suma 
aproximadament 12.000€ fins al curs 2015_2016. 
 
El curs 2016-2017 hi ha impagats de: 
 

Setembre 1.015,00€ 
Octubre: 4.374,00€. 
Novembre 11.800,00€ (tot i que no està el mes finalitzat)  

 
Es parla del protocol que cal seguir per demanar a les famílies els 
pagaments. Una persona de l’antiga de Junta diu que s’enviaven 3 avisos i 
al 3r avís el nen/a deixava de poder fer l’activitat. La Junta confirma que 
això no s’ha fet en cap moment durant aquest darrers mesos i que avisarem 
la secretària per començar a reclamar els imports immediatament. 
 
Hi ha diferents opinions del què s’ha de reclamar. De moment del menjador 
no es donarà de baixa a cap infant per impagament, però tema 
extraescolars, acollides i piscines, si no es paga, o no es comenta el motiu 
de l’impagat, o bé Serveis Socials ens indica que faran front a aquesta 
situació, l’infant no podrà fer l’activitat i serà donat de baixa. 
 
Igualment demanen a la Junta i a la comissió Econòmica que l’Esther 
(secretària), faci quadre amb el deute per serveis diferenciats. 
 
L’assemblea té diferents impressions sobre aquest tema, esperem a veure 
els        números. La Junta avisa que si això segueix així potser tindrem 
problemes econòmics. 
 
Comissió extraescolars 
 
Hi ha un canvi de monitor en l’activitat de dansa, en no agradar la persona 
que va començar  l'activitat. Es valorarà si el nou monitor encaixa. 
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Informen que la festa d’extraescolars d’aquest curs potser serà més petita 
per facilitar el muntatge, ja que altres anys no hi havia massa participació. 

 
 
C. Reunió Urgent Direcció – Junta. 

 
Des de direcció es va demanar una reunió urgent a la Junta.  
 
En aquesta reunió direcció va informar que el consorci tancarà les portes de 
la secretària de L'AMPA i la secretària de l'escola que donen a la sala de 
mestres, per a poder realitzar les reunions que es realitzen amb total 
privacitat, i donar compliment a la Llei de Protecció de Dades (LOPD). 
 
La Junta va demanar que la Direcció fes una reunió amb els pares i mares 
enllaç i la Junta per tal d’explicar el tema. 
 
L’actual porta que comunica el despatx de l’Ampa i la sala de mestres es 
tancarà amb una paret. S’obrirà una porta entre el despatx de l’Ampa i 
consergeria per tal d’accedir a les impressores, i una altra porta entre 
consergeria i l’interior de l’escola (passadís d’accés a les aules). 
 
 

D. Renovació del Consell escolar. 
 
El passat divendres no es va presentar cap família per a representar als 
pares de l'escola al Consell Escolar. La Direcció va informar a la Junta i 
aquesta va parlar amb els actuals representats, també es va enviar un 
whatsapp al grup de pares i mares enllaç i finalment va sortir una nova mare 
i es tornarà a presentar una que ja hi era. 
Les eleccions són el 29-11-2016, de 16:00 a 18:00h. Aquest horari es va 
decidir entre Junta i Direcció per la dificultat de trobar  voluntaris per estar a 
la taula. 

 
 
E. Consell escolar 

 
La Junta explica que la Presidenta no va poder anar. La Silvia Buyé va 
assistir com a vici-presidenta i en representació de la Junta.  
Els temes tractats van ser: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior sense esmenes. 
 

2. Aprovació de la PGA del curs 2016-2017. 
 

3. Princess Margaret: La Silvia informa que a l’assemblea es va votar i 
va sortir el SI a l’extraescolar, com falten molts membres es deixa 
aquest  tema aturat. 
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4. L’escola ha sol·licitat el TALK ME (conversa amb anglès) i ha estat 

concedit. 
 

5. L’Ampa organitza dues xerrades ofertades per l’IMEB, una sobre el 
bullying i una altra sobre les emocions, al desembre i al febrer, 
respectivament. 
 

6. Hem fet les samarretes amb el nou logo de l’escola. Les vendrem 
totes a 6€. 

 
7. Tema tancament de les portes de la secretària de l’Ampa i de l’Escola. 

 
8. Tema gegants s’ha de buscar una solució. 

 
 
F. Altres 
 

1. Un pare de 6è fa una crida per deixar arreglar els gegants. No surt   
cap voluntari, s’avisarà a Direcció amb un mail. 

 
2. L’actual Junta amb la Comissió Laboral expliquen el que han 

descobert: 
 

a. Que després de reunir-se amb els enllaços cada mes i discutir 
els 9,12€/h amb tots els conceptes salarials, s’ha descobert 
que existeixen dos annexes diferents signats per l’antiga Junta 
en data 1 de desembre de 2016 (es porta una còpia de cada 
annexa a l’Assemblea per poder ensenyar-ho a tothom). Un 
membre de la comissió Laboral, que és advocada, explica les 
diferències entre els dos annexes. 
La Junta proposa igualar l’annexa a tots els monitors amb les 
mateixes condicions i tothom diu estar d’acord a igualar els 
annexes (ningú no hi posa cap objecció expressa). 
S’adverteix que això suposarà un pagament d’antiguitat d’uns 
6.000€ corresponent al darrer any i la pujada corresponent 
que suposarà cada mes a partir d’ara. 
 
També s’explica que els contractes que estan signats amb sou 
brut són correctes i que en un dels casos també hi ha un 
augment de 100,00€ que caldrà revisar. 
 
No es vota la decisió ja que hi ha un clar consens entre els 
assistents i tothom pensa que aquesta unificació d’annexes és 
el més correcte. 
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b. La Comissió Laboral explica que està pendent d’anar a 
Conciliar amb els monitors els punts que apareixen a l’annexa, 
ja que tenim diferents interpretacions. 
 

 
3. En l’anterior reunió de l’Ampa, la Junta va demanar a les diferents 

comissions les memòries i   justificacions de les subvencions rebudes, 
però a dia d’avui, la Junta només ha rebut la de la Loteria i Casal 
d’Estiu.  
Es dóna una nova data per a la presentació de les memòries que 
serà el 02-12-2016. 

 
 
PROPERA REUNIÓ D’AMPA  21-12-2016 a les 21h 
 
Alguna persona demana calendari de reunions de l’ampa i la Junta diu que ho 
farà durant els pròxims dies. 

 
 
 

Vist i plau 

 

 

La Secretària       La Presidenta 

 

 

 

Judith Viñas       Anais López 


