
ACTA REUNIO JUNTA DE GOVERN

Data: 4 d’octbre de 2016

Hora inici: 18:00

Hora finalització: 20:15h

Assistents:  Xènia Ribalta, Alícia, Júlia, Daniel Marin, Edu Viza, Carme Tomàs, Elena, 
Eva Caballero, Merche, Eliza, Miriam, Laura Garcia, Juan Villareal , Albert Martí

Excusen la seva absència: Jose Ena (President), Mar Trallero, Francesc  Fernandez i 
Roser Latorre

Comencem la reunió segons Ordre del dia previst.

1. Aprovació / Esmena acta Junt anterior
S’aprova l’acta presentada sense cap esmena

2. Pressupost curs 2016/17
Es posposa el tema per a la propera junta degut a la falta d’assistència justificada del
President.

3. Pla de Treball curs 2016/17
Es recorda als àmbits que encara no han presentat el seu pla de treball que ho facin
abans de la propera Junta

4. “Control” Correo Yahoo
Degut a què aquesta adreça E-Mail el controlava l’Elena i en la propera Junta ja no en
formarà part, es demana qui farà el relleu per fer aquesta tasca. L’Elena explica en què
consisteix i  Miriam creu que des de lÀmbit de proximitat seria molt addient dur el
control d’aquesta adreça de correu i ella mateixa s’ofereix per fer-ho.

5. Possibilitat de col.laboració amb un projecte social.
Eva exposa que hi ha una mare de sisè que proposa que des del Comité d’Empresa del
seu lloc de treball tenen diners per subvencionar un projecte social i que hi ha de data
fins el 15 d’cotube per presentar projectes. Ens sembla bé l’opció de participar i es
decideix  presentar  el  Projecte  de  l’hort  Escolar  com  a  projecte  subjectiu  de
subvencionar. L’Eva serà l’encarregada de presentar-ho

6. Quines necessitats econòmiques o de material tenim. Formes d’aconseguir-ho
La Julia exposa que hi ha formes d’aconseguir recursos mitjançant ajuts, subvencions o
donacions d’empreses o patrocinadors.
Sembla  molt  bona idea i  es  decideix  que es  buscaran projectes  per  presentar  que
puguin engrescar als posibles donants

7. Col.laboració AMPA amb alumnes de sisè
Eva exposa que les colònies de sisè sempre són més cares que la resta de cursos ja que
fan  unes  colònies  amb més activitats,  això pot  comportar  que  algunes  families  no
puguin pagar-les al cent per cent i  proposa que l’AMPA ajudi a finançar-les,  la seva
proposta és que els de sisè siguin els encarregats de la venda de Samarretes i Forros
polars de l’Escola i  es divideixi el guany que representen aquestes vendes entre les
families de sisè i l’Ampa. 



S’aprova aquesta proposta i  es queda que els guanys es repartiran al 50% per cent
entre alumnes i  AMPA. Alhora es decideix que es farà una regulació per establir el
funcionament  d’aquesta fórmula.

8. Convocatòria Assamblea extraordinària (terminis i forma)
S’acorda  que  es  farà  la  convocatòria  als  Socis  per  l’Assemblea  que  es  celebrarà  el
proper 15 de Novembre amb 15 dies d’antelació a la celebració de la mateixa i es farà
mitjançant enviament de correu electrònic a tots els socis i amb penjada de Cartells
informatius a llocs visibles de l’Escola.

9. Informació Àmbits
a) FESTES

Informen que el Berenar de Benvinguda als de P3 va ser un èxit de paticipació
b) EXTRAESCOLARS

Infomen que s’ha obert la inscripció per formar un grup de patinatge els dimecres i
que AEE diu que si hi ha 6 nens apuntats posaran el grup en funcionament.

c) DELEGATS
Es demana que es digui a direcció que diguin als tutors de cada curs que informin
de la funció del Delagat de curs ja que hi ha força cursos en què no s’ha parlat del
delegat

d) REUNIO AMPA- DIRECCIÓ ESCOLA
 Colònies. Es demana que com l’any anterior l’AMPA assumeixi el monitoratge

extra que es contracte per les colònies, això suposa un import de 1.323,20 €. –
Es  decideix  que es  porti a  votació  a  l’Assemblea  amb la  premisa  que l’any
passat es va assumir

 Hort. L’escola demana si l’AMPA pot assumir el cost anual del taller que són
7500€.  Entrem en debat  sobre si  el  podem assumir  que per  unanimitat  es
decideix que és inviable i es postula fer una aportació anual de 1500€, però
que es portarà a votació a la Propera Assemblea.

 Recollida Oli. De moment no s’ha començat a fer aquest any perque l’empresa
que s’encarregava de fer la recollida, no és localizable a dia d’avui. 

 Mares  /  pares  acompanyants  de  Pisicna  de  primer.  Es  tornen  a  demanar
pares/mares  voluntaris  per  acompanyar  als  grups  a  l’hora  de  canviar-se
juntament amb un professor .  Si  això no fos possible demanen que l’AMPA
assumeixi els cost d’un monitor  que són aproximadament uns 360€ al mes.
Surt a debat el tema i es plantejarà  a l’escola que això no ha de ser un tema
d’AMPA sinó d’organització de l’escola.

 Taller  de  tardor.  Es  comenta  que  cal  posar  una  data  al  taller  de  tardor  i
planificar  les  tasques  a  fer  que  podrien  ser  *   Pintar  l’entrada  del  carrer
Viladomat. * Col.locar o fer més jardineres a l’Hort. * Pintar unes porteries al
Pati de dalt. * Fer un sorral “indoor” per a les classes de P3.

 Xerrades.  L’escola  proposa  que  l’Ampa  faci  una  xerrada  amb  en  Carles
Capdevila, aquestes conferències tenen un cost de 600€ i es creu que des de
l’AMPA no ho podem assumir i es proposarà a les Escoles Auró i Joan Miró si
volen participar en fer una xerrada conjunta dividint costos i sol.licitar l’auditori
de Calàbria 66 per fer-ho.  Àmbit de Cultura agafa l’encàrrec

 Es comenta que el projecte de Fil a l’Agulla està pendent de la concessió d’ una
subvenció de 975€ per començar i que ara per ara no es pot fer per manca de
finançament.



 Infoferranet. L’escola es vol implicar més en la creació de la revista i convocaran
una reunió amb els responsables per exposar el tema i com treballar-ho

 Teatre. Es demana i reitera que el grup de teatre faci endreça i netegi l’espai
que l’Escola els hi cedeix per guardar els seus elements.

e) COLONIES
Eva demana/ sol.licita que hem de trobar alguna fórmula per finançar i ajudar a
rebaixar costos per a les families. Deixant constancia que hem d’ajudar més a les
families sòcies de l’Ampa que a les que no ho són.
Proposa  diferents  fórmules  com pot  ser  retornar  un  import  de  la  quota  a  les
families que enguany fan colònies. Donar un fons perdut als cursos que marxen de
colònies, etc…
Entrem en debat però no arribem a cap conclusió, davant d’això i el fet que hem
d’acabar la reunió es demana la possibilitat de crear una comissió amb urgència
que analitzi i aporti algun suggeriment.

Es clou la reunió a les 20.15h 

.


