
Acta Assemblea de Pares i Mares curs 2015-16 

 

Data: 04-11-15 

Hora inici: 21:35 

Hora finalització: 23:30 

Assistents junta: Yolanda Olmos, Montse Terrades, Montse Bas, Serena Pinyol, Oscar 

Arnan, Xavi Peñafiel, Paco Alberca. 

Pares i Mares assistents: es comptabilitzen 40 persones com a públic assistent més 7 

membres de la junta. Total 48 persones. 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior assemblea. 

2. Presentació dels membres de la junta i breu explicació del funcionament de 
la junta i de les comissions: 
- Comissió intercanvis 
- Comissió d'activitats extraescolars 
- Comissió de festa de fi de curs 
- Comissió Xerrades 
- Comissió d'equipament 
- Comissió TIC 
 

3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'exercici comptable 2014-2015 i 
pressupost 2015-2016. 

4. Línies de treball pel proper curs.  

-Accessibilitat a l’escola C/ de la Font i C/ Puigmoltó (que s’ha de fer, noves 
propostes 

-Altres temes d’interès, la junta obra la possibilitat de concretar temes que 
es cregui que podem treballar  per tal de millorar aspectes relacionats amb 
l’escola. 

5. Sol·licitud i aprovació, si s’escau, de noves incorporacions a la junta de 
l’AMPA. 

6. Precs i preguntes. 
 

********** 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior asse mblea , que s’ha pogut 
consultar a la web de l’escola en els darrers dies. S’aprova l’acta de l’anterior 
assemblea.  

 



2. Presentació dels membres de la junta i breu expl icació del funcionament 
de la junta i las comissions: 

Els membres de la junta es presenten.  
S’explica el funcionament de la junta: aquesta es reuneix cada tres setmanes. Per a 
cada comissió hi ha una persona dins de la junta, com a mínim, que fa de fil conductor 
amb la comissió.  
La Yolanda exposa que aquest any ens ha costat portar la junta especialment per falta 
de temps i efectius. Durant aquest any han marxat gent de la junta i no ha entrat ningú. 
Fa falta gent si es volen fer projectes nous. 
 
S’expliquen les comissions.  

Comissió intercanvis : El projecte actual es l’hora dels deures, ofereixen 
el puguer fer els deures a alumnes que tenen diferents dificultats i que 
tria l’escola. L’horari es de 16:30 a 18h, en principi un dia a la setmana. Si 
hi ha molts voluntaris es podrien fer més dies. Falten voluntaris. Es fa 
certificat conforme ha fet les hores de voluntariat. 
Aquest any volen fer recollida de xandalls i roba esportiva.  
 

Comissió d'activitats extraescolars: El seu objectiu es vetllar per les 
activitats extraescolars. Cada any es valora al final i és mira de fer alguna 
proposta nova. El criteri sempre és el número d’inscrits. Es reuneixen un cop 
cada mes i mig aproximadament. La informació esta penjada i és molt 
complerta i actualitzada. Moltes comunicacions s’envien per e-mail. El 
coordinador per qualsevol conflicte o consulta es el Pedro. 

 

Comissió de Festa final de curs: és l’encarregada d’organitzar la festa de 
l’escola que és fa a la zona esportiva al finalitzar el curs. 

Comissió de Formació:  Organitza xerrades per la comunitat educativa. 

Comissió d’equipaments:  s’encarrega de portar la gestió del equipament 
escolar. 

Comissió Tic:  porten la gestió de les fotos i imatges que és graven en les 
festes de l’escola, Carnaval, Festa Major. 

Comissió de Menjador: Falta gent per tornar a portar aquesta comissió. 

Es vol programar una xerrada que expliqui el que fan els nens al menjador, 
com ho fan, que mengen. Es continua fent el menjador ecològic. 

           Renta’m la cara: Actualment s’ha fet un 80% de l’escola, queden les aules         
d’especialització, el gimnàs, el menjador i la part de decoració. 

 

              A totes les comissions hi fa falta gent per tirar projectes endavant. 

 

 
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'exerci ci comptable 2014-2015 i 

pressupost 2015-2016. 
 
En primer lloc agrair des de l’ampa el treball i l’esforç de la Montse Bas per 
portar la contabilitat. 



           Es reparteixen fulls als assistents de l’exercici passat i del pressupost de l’ac-      

           tual.  

Els números es divideixen en dos parts , ampa i menjador. Aquest any ampa i 
menjador ja funcionen amb el programa de contabilitat.  

Aquest any ens obliguen a fer impost de societats. Si no facturem no hem de 
fer iva ni hem de pagar l’impost de societats. L’escola esta exenta de fer 
l’impost de societats per això farà els llibres. 

Del menjador el resultat es positiu, el 50% es becat. El menjador es pot 
suportar pel romanent que hi ha, ja que avancem els cales que després paga el 
consell escolar. 

Les inversions fetes des de l’ampa són maquinaria per la cuina i moble per els 
raspalls de dents. 

El menjador es una mica difícil de gestionar perquè depens dels nens però tens 
unes despeses fixes siguin 50 o 80 nens. 

Des de l’ampa es comenta que cada any anem ajustant preus perquè no hagin  
beneficis. A partir d’ara de tots els beneficis que es generin s’ha de pagar 
impostos. 

A la compte del menjador hi ha 160.000€ i a la de l’ampa 98.000. 

Al menjador hi ha un romanent perquè si s’ha de tancar  farien falta 169.000€ 
per indemnitzacions, això es el que aconsella el gestor. També va bé per 
avançar els diners de les beques i subvencions i així tots els nens poden tenir 
el mateix material des del primer dia. 

Els extraescolars era la gran causa de tenir benefici, des d’aquest any no. S’ha 
millorat la qualitat, fent grups més reduïts i més monitors. El monitoratge es 
contracte mitjançant el consell esportiu. Ara hi ha un saldo negatiu de 3500€ ja 
que falta per cobrar dues subvencions. 

A la biblioteca aquest any no hi ha suport i això representa un gasto. 

A final de curs hi molts rebuts retornats d’un import de 56.000€ hi ha 13.347 
retornats. Cada implicat paga les seves comissions pels rebuts retornats. Hi ha 
gent a l’escola que esta en una situació molt precària. La comissió per cada 
rebut és de 0,13€. Una persona assistent a la reunió diu que no cal tenir els 
169.000€, des de l’ampa se li diu que la junta creu que si. El romanent ve de far 
molts anys. 

Ens ha costat decidir  en que havíem de gastar els diners que vam acordar 
l’any passat. 

L’ampa no ha de tenir beneficis. 

Legalment aquests diners són correctes. 

Una mare comenta que no cal renovar si no es necessari el material, colors 
que es fa cada any i llibretes cada dos anys. 

S’aproven les comptes per unanimitat. 

 



4. Línies de treball pel proper curs  

Accessibilitat a l’escola c/ Puigmoltó i c/ de la F ont, que s’ha de fer, noves 
propostes. 

Altres temes d’interès: la junta obra la possibilit at de concretar temes  
que es cregui que podem treballar per tal de millor ar aspectes relacionats 
amb l’escola. 

C/Puimoltó, C/ de la Font, des de l’ampa es fa una explicació de les diferents 
actuacions que s’han fet per poder donar una sol.lució a l’entrada dels alumnes 
a l’escola en els diferents horaris envers l’ajuntament. S’han aconseguit 
algunes mesures però insuficients. 

Es parla des de l’assembles de fer noves actuacions, anar al Síndic de 
Greuges, als mitjans de comunicació fent alguna acció. Si es fa alguna acció 
s’ha de fer ven fet i amb molta representació dels pares. 

També pregunta un pare si des de l’ampa es faria d’altaveu si es convoca 
alguna acció. Des de la junta es contesta que es farà el que decideixi 
l’assemblea. 

Des de l’ampa no es vol entrar en opcions politiques. 

Es decideix crear una comissió del C/Puigmoltó per reactivar i coordinar 
diferents propostes per aconseguir que l’entrada a l’escola sigui segura pels 
infants. 

S’explica el projecte per insonoritzar el menjador, ja que mitjançant una mare 
de l’escola que va fer arribar el mètode emprat per l’escola Cristòfor Mestres, 
es va demanar pressupost a la mateixa empresa. El cost aproximat del material 
seria uns 3000€ aproximadament. La instal·lació l’haurien de fer voluntaris. 
També és parla de posar uns tacs de silicona a les cadires del menjador per 
contribuir a reduir el soroll.  

S’acorda tirar endavant el projecte i demanar que l’ajuntament pagui el material 
com va fer amb l’escola Cristòfor Mestres. 

En relació al projecte Renta’m la Cara una mare de la comissió explica que 
actualment esta en pausa. Queden per fer les aules d’especialització, gimnàs, 
menjador i la part de decoració, aproximadament un 20%. 

Es va tenir una reunió amb la nova regidora i va dir que quan pugessin mirarien 
de fer un pla d’ocupació per poder pintar els llocs que falten, però sense 
assegurar res.  

 

   

 

 

5. Sol·licitud i aprovació de noves incorporacions a la junta de l’Ampa. 

És presenten quatre candidats: 

La Marta Esteve, Nuria Esplugues, Ricard Aranda i Dani Marti.  



S’aproven les incorporacions. 

 

6. Precs i preguntes. 

Des de l’assemblea es fan un seguit de comentaris: 

Des de l’escola hi ha poca comunicació en relació als pares, proposes coses i 
no hi ha resposta. 

Amb la quota de l’ampa saber quin material es compra i en que es gasta. 

Si es necessari portar tant de pes a les maletes o motxilles. 

En relació al canvi de tutora de 4ª falta d’explicació. No es donen explicacions. A 
l’ampa tampoc. 

El projecte educatiu de l’escola podria ser més ric. Sempre es fa el mateix. 

Saber quina és l’eina per contrastar idees amb mestres, personal de menjador, 
etc. Hauria d’haver reunions amb tota la gent implicada en el projecte de 
l’escola. 

Demanar a l’escola que ens informi del que volen fer, objectius de les colònies, 
com treballen al patí. Buscar major fluïdesa. 

Invertir si cal diners en la web per fer-la més operativa i funcional. 

Des de l’ampa es diu que se li porten temes a direcció, però que arriben molt 
pocs. Ens agradaria que arribessin més qüestions. Per arribar a l’equip directiu 
hi ha diversos canals. El consell escolar és un altra eina de comunicació però la 
malloria dels pares no es miren les actes. Potenciar la figura del delegat. 

Aquest any l’equip directiu plega. Per parlar del projecte educatiu s’ha de mirar 
de cara a l’any que ve amb el canvi de direcció. 

Des de l’assemblea es comenta de fer una reunió informal amb el que vol ser el 
nou equip directiu.  

Actualment hi ha 6 mestres que fan ½ jornada i en 3 o 4 anys plegaran. 

 

A les 23:30 s’acaba l’assemblea. 


