
Acta de l’Assemblea de Pares i Mares 
Curs 2016-17 

 

Data: 26-10-16 

Hora d’inici: 21:30 

Hora de finalització: 23:30 

Assistents de la Junta: Yolanda Olmos, Montse Bas, Serena Pinyol, Oscar Arnan, Xavi 

Peñafiel, Marta Esteve, Núria Esplugues, Eva Roca, Ricard Aranda, Dani Martí i Paco 

Alberca 

Pares i mares assistents: es comptabilitzen 30 persones com a públic assistent més 11 

membres de la Junta. Total, 41 persones. 

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si 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 d’intercanvis 
- Comissió d'activitats extraescolars 
- Comissió de festa de fi de curs 
- Comissió de xerrades 
- Comissió d'equipament 
- Comissió TIC 
- Comissió d’accessibilitat 
- Comissió de menjador 
- Comissió del Renta’m la Cara – posa’t guapa! 
 

3. Presentació i aprovació, si escau, de l'exercici comptable 2015-2016 i 
pressupost 2016-2017. 

4. Línies de treball per al curs vinent.  

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

6. Precs i preguntes. 

 
********** 

 

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

     Des de la Junta es demana disculpes per no  haver penjat l’acta abans a la                    

web. S’aprova l’acta de l’anterior assemblea. 

 

 

 



2. Presentació dels membres de la Junta i breu explicació del funcionament de la Junta i 

les Comissions: 

Es fa una presentació dels membres de la Junta i es comenten els càrrecs i        
funcions que tenen. 
S’explica el funcionament de la Junta, que 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 no ha estat un any fàcil. Un dels motius és que ha  
coincidit amb el final de cicle de l’anterior Equip Directiu, amb el qual hi havia 
diferències. 
S’expliquen les Comissions. 
 
 
Comissió d’intercanvis: El projecte actual és L’hora dels deures, que ofereix 
poder fer els deures a alumnes que hi tenen diferents dificultats i que tria l’escola. 
L’horari es de 16:30 a 18:00h, en principi un dia a la setmana. Aquest curs s’està a 
l’espera d’activar-ho. Es fa una crida per demanar voluntaris. 
 

Comissió d'activitats extraescolars: El seu objectiu és vetllar per les activitats 

extraescolars. Cada any es valora al final i es mira de fer alguna proposta nova. El criteri 

sempre és el nombre d’inscrits. Es reuneixen un cop cada mes i mig aproximadament. La 

informació esta penjada al bloc d’extraescolars i és molt completa i actualitzada. Moltes 

comunicacions s’envien per correu electrònic. El coordinador, per a qualsevol conflicte o 

consulta, és el Pedro. Es fa una crida per demanar voluntaris. 

 

Comissió de la festa de final de curs: és l’encarregada d’organitzar la festa de l’escola 

que es fa a la zona esportiva en finalitzar el curs. Es fa una crida per demanar voluntariat. 

 

Comissió de xerrades: organitza xerrades per a la comunitat educativa. Es valora una 

vegada més si hi ha prou interès, donada l’oferta que hi ha i la poca assistència que hi ha 

hagut anteriorment. 

 

Comissió d’equipaments: s’encarrega de portar la gestió de l’equipament escolar. Es fa 

una crida per demanar voluntariat. 

 

Comissió TIC: porta la gestió de les fotos i imatges que es graven en les festes de l’escola 

(Carnaval, Festa Major...). Es fa una crida per demanar voluntariat. 

 

Comissió de menjador: S’encarrega d’organitzar i resoldre incidències relacionades amb el 

menjador. Hi ha una xerrada programada, oberta a les famílies,  que explicarà el que fan els 

nens al menjador, com ho fan, què mengen... en la qual es podran intercanviar opinions i fer 

preguntes a l’Encarregada de menjador. Aquesta reunió es fa en resposta a una demanda per 

part de les famílies a l’anterior Assemblea. 

L’ assistència no va ser gaire nombrosa. 

    Es continua fent el menjador ecològic. 

 



Comissió d’accessibilitat: es va constituir a l’última Assemblea i en un inici estava formada 

per tres persones. L’enllaç de l’AMPA (Ricard Aranda) explica que no ha tingut el suport dels 

altres membres que s’hi van apuntar.  

S’explica que des de l’Associació de veïns s’està treballant perquè l’accés a les escoles i 

tota la zona del centre sigui un espai lliure de cotxes. Juntament amb  Sant Elies i Estalella, 

s’està treballant en una proposta per fer-la arribar a l’Ajuntament. Es vol aprofitar que s’han 

de fer unes obres davant de Sant Elies per eixamplar voreres. Es vol crear zones 

d’aparcament a prop de les escoles i tallar el carrer Puigmoltó a les hores de les entrades i 

sortides a les escoles. 

Es fa una crida per demanar voluntariat. 

 

   Renta’m la cara!: S’explica que aquest any es vol començar la segona fase, que consisteix a 

posar guapa l’escola. Les intervencions es faran al pati, al menjador, i a la barana de l’escala. 

En aquesta fase intervindran els alumnes i el professorat, dirigits per membres de la Comissió 

que són professionals del ram artístic. 

 

   Consell Escolar:  

El representant de l’AMPA al Consell Escolar explica el funcionament i els           membres que 

el conformen: 5 pares, 1 membre de l’AMPA, 1 membre de l’Ajuntament, ___ mestres i l’Equip 

Directiu.  

El mes que ve hi ha eleccions al Consell Escolar. Aquest any pleguen quatre membres. Se 

n’han de presentar més de quatre, ja que si algú plega abans de les següents eleccions no es 

pot substituir si no hi ha reserves. Es podria substituir a les pròximes eleccions. Són tres 

reunions al llarg del curs, aproximadament. 

També explica que hi ha diferents comissions i que s’aproven documents importants per al 

desenvolupament de l’escola (NOFC, Pla d’acollida, Programa anual del centre, etc.). 

És convenient i molt important tenir representació de pares i mares, ja que si no es perd pes. 

Es proposa de buscar la manera que tothom pugui dir la seva al Consell Escolar   

 

 

3. Presentació i aprovació, si escau, de l'exercici comptable 2014-2015 i 
pressupost 2015-2016. 
 
En primer lloc, volem agrair, des de l’AMPA, el treball i l’esforç de la Montse Bas per 
portar la comptabilitat. 

    Es reparteixen als assistents fulls de l’exercici passat i del pressupost de l’actual.  

Els números es divideixen en dues parts, AMPA i Menjador. Aquest és el segon  any que 

funcionen amb el programa de comptabilitat.  

Es recorda que des de l’exercici anterior estem obligats a liquidar l’impost de societats. Si no 

facturem ni tenim beneficis, no hem de pagar l’impost de societats. Per no liquidar IVA s’han 

anat fent modificacions a la comptabilitat. L’escola està exempta d’IVA, per la qual cosa se li 

ha traspassat la gestió de llibres i excursions; l’AMPA només és recaptadora dels diners 

dels pares. 

El resultat comptable del menjador enguany és negatiu. El menjador es pot suportar pel 

romanent que hi ha, ja que avancem els diners que després paga el Consell Escolar. El 50 

% dels alumnes que es queden al menjador estan becats. 



Les inversions fetes des de l’AMPA són la compra d’olles –com a resultat d’una inspecció–, 

compra d’ordinador i pantalla, canvi de descalcificador i insonorització del menjador. La 

compra de mercaderies ha pujat (menjar ecològic), i ampliació personal de monitoratge 

contractat al consell esportiu. 

El menjador és una mica difícil de gestionar perquè depens dels nens que es queden, però 

tens unes despeses fixes, siguin 50 o 80 nens. 

Des de l’AMPA es comenta que cada any anem ajustant preus perquè no hagi  beneficis. 

Tots els beneficis que es generin han de pagar impostos. 

Al compte del menjador hi ha 151.874,88€; i al de l’AMPA, 93.116,27. 

El romanent 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. També es la previsió que el gestor ens 

aconsella tenir. 

En relació als números de l’AMPA també són negatius. En ajustar els números 

d’extraescolars s’ha reduït el benefici. Aquest benefici ajudava a pagar altres serveis, com la 

Biblioteca. Una mare proposa buscar voluntaris per fer aquest servei amb un contracte en 

pràctiques. Des de la Junta es diu que és una possibilitat, però no ho pot fer qualsevol. Ha 

de ser una persona que sàpiga com funciona, a poder ser un estudiant en pràctiques. 

També l’escola hauria d’aprovar-ho, quedem que ho comentarem i intentàrem buscar 

alternatives. 

 

Des de l’AMPA es gestiona la Roda de llibres, material, extraescolars, ajudes i beques 

d’escolarització. 

Les amortitzacions volen dir que si tu fas una despesa  la divideixes per la seva vida útil i la 

descomptes cada any del balanç final. És una obligació fiscal fer-la. 

Al full dels gràfics s’explica l’evolució de les activitats extraescolars. Expliquen els diners que 

hi ha a l’AMPA i al menjador. 

Si no hi hagués fons i s’acomiadés el personal de l’AMPA s’hauria de fer una derrama entre 

els socis per fer front a la indemnització; per aquest motiu també és necessari tenir el 

romanent. 

En relació a la previsió per a aquest curs 2017, hi ha molta diferència, perquè no estan 

computades les ajudes, ja que encara no s’han cobrat. 

 La quota que es paga com a soci de l’AMPA no és suficient per cobrir despeses. Es 

proposa d’apujar la quota de l’AMPA de 42 a 45€. 

S’aprova per unanimitat la pujada de la quota de l’AMPA de 42 a 45€. 41 vots a favor. 

S’aprova per unanimitat el balanç econòmic. 41 vots a favor. 

 

 

4. Línies de treball per al curs vinent  

Des de l’AMPA es vol crear una Comissió de Roda de llibres. Hi ha alguns llibres que 

els toca el canvi, ja que estan desgastats o els falten pàgines. 

Es suggereix que per part del professorat es controli l’entrega del material dels 

alumnes, ja que es creu que no cal renovar la totalitat dels colors, retoladors, etc., sinó 

només substituir aquell que estiguin malmesos. 

L’Equip Directiu ha presentat a l’AMPA un quadre de renovació de llibres a quatre anys 

vista. Un pare comenta que es podria treballar sense llibres i per projectes. Des de la 



Junta es comenta que es demanarà a l’Equip Directiu que presenti el projecte educatiu 

pel curs vinent. 

Des de l’escola es vol incentivar la figura del doctor Estalella i crear un racó. 

 

 

5. Sol·licitud i aprovació de noves incorporacions a la Junta de l’AMPA. 

No es presenten candidats. 

La Junta de l’AMPA diu que si no es presenta gent per treballar no es podran crear 

comissions ni fer moltes coses. Avui pleguen tres membres de la Junta que ja han 

complert el cicle. La Junta agraeix als tres membres que pleguen la gran feina feta 

durant aquests anys. Es fa una crida als pares i mares per presentar-se a la Junta. 

 

6. Precs i preguntes. 

A la Junta va arribar una proposta per oferir serveis de diferents tipus amb descomptes 

per als socis de l’AMPA (ajuda emocional, dentistes, material escolar, etc.).  

Després de diferents opinions es posa a votació si s’accepta publicitat des de l’AMPA a 

les diferents opcions de serveis que ens puguin oferir. 

15 vots NO, 15 vots en blanc, 10 vots SÍ, 1 abstenció. 

S’aprova que no es faci. 

Un pare comenta que els nens que es queden al menjador no es renten les mans abans 

de menjar i molts dies tampoc les dents en acabar. 

Es fa referència a la reunió per explicar el funcionament del menjador i es traslladarà la 

queixa a la responsable. 

 

 

A les 23:30 s’acaba l’Assemblea. 

 


