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Es comenten altres fets rellevants:  
 

 Problemes  amb  el  conveni  de  col∙laboració  amb  l’Ajuntament.  S’hi  està 

treballant per solucionar‐ho.  

 El balanç econòmic del curs es presentarà a  l’assemblea d’inici de curs 15‐16, 

juntament amb el pressupost anual.  

 Finalment,  el  departament  ha  proveït  l’escola  amb  una  fotocopiadora  i  ens 

desfarem del  servei de  rènting que  teníem  fins ara. A partir d’ara, només  caldrà 

pagar les fotocòpies que superin la quantitat que determini el departament.   

 

3. Presentació i votació de la quota anual de material i llibres 
 

Per  al  curs  vinent es preveu: 189  infants  i 136  famílies,  amb  la  composició  següent 
(sense incloure les famílies monoparentals reconegudes).  

90 famílies amb 1 infant a l’escola 
41 famílies amb 2 infants a l’escola  
5 famílies amb 3 infants a l’escola  

La quota que es presenta és la mateixa que la del curs 14‐15, és a dir:  

Infants a l'Escola     Quota   

1r       126,00  

2n         99,00  

3r         90,00  

1r (nonoparental)       105,00  

2r (nonoparental)       105,00  

 

Que contempla les reduccions següents: 

 Reducció a famílies amb dos fills a l'Escola (%del total) : 10,7% 

 Reducció  a fam. monoparentals i amb més de 3 infants a l'escola (%del total): 16,7% 

A continuació es mostra, com a exemple,  la quantitat a papar per  família,  segons el 
tipus de família i número d’infants a l’escola: 

 

Núm. Infants a l'Escola    A pagar  Reducció

1            126   0,0% 

2           225    10,7% 

3           315    16,7% 

1 (monoparental)            105   16,7% 

2 (monoparental)            210   16,7% 

 

A aquestes quantitats cal  sumar‐hi 10€ per  família en concepte de quota de  soci de 
l’AMPA.  



Aquestes  quotes  s’aproven  per  assentiment  i  s’explica  que  les  famílies  rebran  una 
carta, a principis de  juliol, amb  informació detallada  i el  termini de pagament  (finals 
d’agost).  

 

 
4. Precs i preguntes  
 
Com que no formava part de l’ordre del dia, s’explica que a l’assemblea de principis de 
curs 15‐16 ja s’aprovaran les quotes dels serveis. La idea és mantenir les mateixes que 
el curs 14‐15, és a dir: 
 

 Servei de menjar calent, servit a diari des del Casal de Castellar del Vallès.  
o Pres usuaris Fixes: 6.20€ (a partir de 12 dies al mes) 
o Pres usuaris Esporàdics: 6.80€ (menys de 12 dies al mes) 

 Oferta variada d’extraescolars, que es publicaran al juliol.  

 Servei d’acollida a 4€ dia, amb un màxim de 72€ mensuals.  
 
Arribats a aquest punt,  s’explica que  la Beatriz  Lopez  i  la Cristina Carrasco deixen  la 
junta de  l’AMPA  ja que recentment han estat nomenades regidores de  l’Ajuntament. 
Se’ls agraeix tota la seva dedicació.  
 
S’obre un  torn de paraules  al  voltant del  tema de  la participació de  les  famílies, en 
concret,  en  la  tasca  de  catalogació  dels  llibres  socialitzats.  Es  comenta  que, 
probablement sigui degut al fet que, fins a 4rt, els infants no fan servir massa llibres.  
 
L’Anna  Jorba,  referent  al  tema  de  noves  incorporacions  a  la  junta  de  l’AMPA,  ens 
explica que ella també ha estat nomenada regidora, en el seu cas sense cartera, i que li 
consta que no hi ha incompatibilitat per formar part de la junta de l’AMPA. S’ofereix a 
col∙laborar.  
 
S’acaba la reunió a les 10:45h agraint un cop més l’assistència.  
 

 

 

 

Carles Pedret.  

Secretari de l’AMPA 

 

Sant Llorenç Savall, 17 de juny de 2015 

 


