
 

AMPA DIPUTACIÓ  

REUNIÓ MENSUAL 19/12/2016 
 

19 DESEMBRE 2016 / 19:00 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASISTENTS 
 

35 socis i sòcies de l’Ampa  

TEMES TRACTATS 
1. Presentació del nou format de les reunions. 
Es fa una breu presentació dels membres assistents i es comenta que es preveu realitzar reunions 
prèvies el mateix dia de les convocatòries de les Juntes Obertes, amb l’objectiu d’acollir a les famílies 
interessades en participar en el projecte Ampa. 
 
2. Lectura i aprovació de l’Acta de L’Assemblea del 29 de novembre del 2016 
3. Resum del mes. 
 
3.1 Traspàs. 
* Traspàs dels comptes anuals i els comptes bancaris de “CaixaBank”. Queda pendent la presentació 
del pressupost que tenia previst la junta anterior. 
* Canvi de titulars i pagament (alguns pagaments irregulars s’estan mirant de regular) 
* E-mail a la junta anterior on es pregunta sobre la homologació de les associacions esportives per tal 
de poder demanar subvencions, traspàs econòmic, projectes no valorats. Queda pendent la valoració 
dels projectes que estan pendents amb l’escola en una reunió al gener.  
 
3.2.Reunió amb direcció. 
* Petita explicació de l’equip directiu sobre el nou projecte d’Ampa. 
* Delegats: quedaria només pendent el tema de protecció de dades, un cop enllestit això el projecte ja 
tirarà endavant. 
* S’està duent a terme una homologació de les empreses d’extraescolars, formalitzant una associació 
esportiva, per tal de poder sol.licitar subvencions. Aquest projecte està engegat per la junta anterior 
però es desconeix en quina fase està i a on està el document en el que es va començar a treballar. 
* Hi haurà un canvi de facturació en els rebuts mensuals que es durà a terme a partir del mes de gener 
del 2017, fins ara es rebia un sol rebut, a partir d’ara n’hi haurà un per part de l’Escola i un altre per part 
de l’Ampa. 
* Hi ha una cessió del servei del menjador per part de l’Ampa a l’escola, això es fa a través del consorci. 
L’escola fa la gestió econòmica, a canvi rep, de part de l’Ampa, diners per contractar per exemple la 
mestre de suport de P3, entre altres necessitats. 



 

* Sobre el diners que recapta l’Ampa a través de les quotes anuals i el superàvit de les extraescolars 
l’escola rep ajuts per determinats projectes (desconeixem les quantitats). 

3.3. Consell escolar 
* La Lidia és la nova representant per part de l’Ampa al Consell Escolar, l’última reunió era més aviat de 
caràcter informatiu i es va parlar del tema de la protecció de dades per poder engegar el projecte de les 
delegades. 

3.4. Altres temes: Queixes per soroll per part dels veïns per algunes extraescolars. 
* Hi ha hagut una queixa per part d’un veïna. Alguns membres participants en aquesta extraescolars de 
pares i mares eren a la reunió i van comentar que durant l’últim assaig es van prendre mesures i van 
enviar un e-mail a l’afectada per saber si havia millorat el tema del soroll, va respondre que havia 
millorat però no resolt. S’està esperant resposta per part l’Ajuntament. 

4. Proposta d’organització. 
* La proposta d’organització de la nova Ampa respon a un nou model d’organització que intenta 
allunyar-se de model tradicional caracteritzat per una organització vertical. En aquest sentit, es 
treballarà en una estructura horitzontal. Entre coordinació i vocalistes es prendran les decisions de 
manera conjunta. 
* La junta serà rotativa i es canviarà cada dos anys. 
* La comissió de coordinació, que funcionarà com una comissió més, rotara els càrrecs al cap d’un any. 
* Les reunions seran cada primer dilluns de mes a les 19:00. 
* S’està treballant en un document intern sobre els nous estatuts que s’aprovarà en Assemblea. 

5. Presentació proposta i estratègia subvencions Ajuntament de Barcelona. 
* La convocatòria anual es presenta al mes de gener. Està oberta a tothom. Seria interesant tenir 
projectes que afectin a varies àrees/comissions. Els més interessants són els de sostenibilitat, 
interculturalitat i drets de la ciutadania i que fomentin la participació. 
* Es comenta que es podrien demanar subvencions per fer les xerrades que fa la fundació de la Vicky 
Bernadet, que ja es van dur a terme a l’escola i estaria bé donar-hi  continuïtat. Abans, aquestes 
xerrades eren gratuïtes. 

6. Presentació dels objectius comissió per comissió: 
6.1. Acollida. 
Es vol pensar en els espais on es troben les noves famílies (portes obertes, inici de curs i primera 
reunió) 
 
6.2.Delegats / delegades. 
Enllaç entre tutors/es i famílies. Un cop consensuat el document amb l’escola i aprovat al Consell 
Escolar queda resoldre per part de l’Ampa el tema de la protecció de dades amb la FAPAC, que té un 
codi de conducta intern que ens els passaren després de festes. S’espera donar sortida a tot el procés 
durant aquest curs i que comenci a funcionar al cicle infantil. 



 

6.3.Festes i cultura. 
S’enllaça amb delegats/delegades, ja que aquesta figura facilitarà molt la comunicació i la 
participació. L’objectiu és crear un punt de unió entre escola i família. 

Aquest mes de desembre s’ha celebrat l’oncle Buscall, el proper curs és vol implicar a les famílies de 
P4 en l’organització. 
La propera festa és carnestoltes on s’intentarà fomentar la participació i la implicació de les famílies. 

6.4.Extraescolars. 
La comissió es forma per fer seguiment de les activitats actuals i estudiar possibles incorporacions 
de noves activitats Es volen estudiar possibles ajusts i subvencions un cop hi hagi l’homologació de 
l’associació esportiva. 
Durant aquest mes la comissió s’ha reunit amb els membres de les empreses que ofereixen les 
extraescolars als infants de l’escola i ha atès a les consultes/incidències que han arribat. 

6.5.Mobilitat/infraestructures 
Es vol fomentar les relacions externes a través de les altres Ampes i entitats com Calabria 66. 
El tema de la vorera està aprovat, es té previst que s’executarà durant el primer trimestre del 2017. 
El quiosc no queda tan clar que es pugui desplaçar. 
La comissió es presentarà a les possibles reunions externes que puguin haver-hi com a Ampa no 
com a representant de l’escola, així ho ha demanat l’escola. 

6.6 Pedagògica i acció. 
Es pot anomenar també comissió escola de pares/formació a les famílies. Es vol fer arribar la 
informació als pares apostant pel format de xerrades, tallers, innovació pedagògica amb sessions 
informatives. S’informarà prèviament a direcció de les accions que es preveuen dur a terme. 
Es vol intentar donar cabuda a formació complementaria els monitors i monitores, sempre en 
coordinació amb l’escola. 

6.7.Menjador/Espai migdia. 
Es planteja en dues fases: la primera de recollida d’informació del que s’està fent i posterior anàlisi i 
la segona fase, de definició i implementació de les accions sorgides en funció de la primera fase. 

6.8 Comunicació. 
L’objectiu és comunicar i que arribi a les famílies a través del blog, Facebook, Dinantia i en un futur a 
través d’un butlletí/revista que es pot fer conjuntament amb l’escola.  

 

 

 



 

 
TORN OBERT DE PARAULA 
La comissió de la Gegantona comenta que cal crear una  colla de gegants amb un cap de colla per  la 
Gegantona, que assumeixi la responsabilitat de treure-la i portar-la a l’escola. 
Hi ha prevista una sortida al 28 de gener del 2017 en motiu d’una trobada de gegants. Ja hi ha uns 
estatuts reguladors. 
Es parla també de la voluntat de sumar-se a les mobilitzacions per donar suport entre escoles veïnes 
(com ara la polèmica dels bolets que afecta especialment a l’escola Els Llorers). 

 Com a punt final es valora molt positivament la participació en aquesta reunió.  

AGENDA MES VINENT / TASQUES A REALITZAR 
 

Comissió Acollida: Acollir i re-dirigir a totes aquelles famílies que vulguin col.laborar amb l’Ampa. 

Comissió Delegats: seguiment de l’estat de la creació de la gegantona. Consell Escolar.  

Comissió Festes i Cultura: començar a preparar la festa de carnestoltes i la gestió de la gegantona..  

Comissió Extraescolars: seguiment extraescolars i resol.lució de incidències. 

Comissió Mobilitat/Relacions Externes: seguiment tema “vorera” i establir les relacions externes.  

Comissió Pedagògica i d’Acció: creació de la comissió i inicis propostes. 

Comissió Menjador/Espai migdia: Recopilar la informació disponible, estructurar-la, i començar a 

treballar per crear canals bi-direccionals de comunicació regular amb tots els agents implicats en 

aquest servei. 

Comissió Comunicació: creació Pàgina Facebook (no perfil) i activar comunicació per Twitter. 

Comissió Coordinació: Seguir/acabar amb el traspàs de l’anterior junta.  

 


