
 

ACTA  DE L’ASSEMBLEA DE FINAL DE CURS DE l’AMPA DE L’ESCOLA JOSEP GRAS 

 

DATA:  Dijous, 19 de juny de 2014 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
1. Benvinguda i valoració general del curs 2013‐14. 

2. Presentació i votació de la quota anual de material. 

3. Presentació i votació del nou model per als serveis i menjador. 

4. Precs i preguntes 

 

1. Benvinguda i valoració general del curs 2013‐14. 

Comença la reunió repassant els objectius que la junta s’havia marcat per aquest curs i que són els 

següents: 

A. Reforçar el Projecte de Socialització de Material. 

B. Racionalitzar les despeses. 

C. Millorar l’oferta d’activitats extraescolars. 

D. Millorar la col∙laboració de l’AMPA a les activitats del centre. 

E. Augmentar la participació de les famílies a l’escola de pares i mares 

F. Millorar la comunicació i la difusió de les activitats de l’AMPA.  

 

A. Reforçar el Projecte de Socialització de Material. 

S’ha invertit en material de l’escola: millores a la sala de psico (per completar), compra d’un servidor, 

material per al menjador (jocs, estovalles de plàstic, coberts, plats, gots, etc) i s’ha pagat la impressió 

de la revista de l’escola.   

S’ha intentat buscar la implicació i la col∙laboració de les famílies en tasques puntuals sense massa 

èxit.  



B. Racionalitzar les despeses. 

S’ha treballat per buscar alternatives al servei de menjador que permetin sufragar l’alt dèficit que 

genera i millorar la qualitat de servei (s’explicarà al punt 3). 

S’han canviat el proveïdor de material de neteja del menjador 

S’han reorganitzat les tasques administratives i de coordinació. 

 

C. Millorar l’oferta d’activitats extraescolars. 

S’han fet poques extraescolars degut a la poca demanda (es tractarà en el punt 3)  

S’ha intentat compensar amb una oferta de càpsules puntuals amb força acceptació. 

 

D. Millorar la col∙laboració de l’AMPA a les activitats del centre. 

L’AMPA ha col∙laborat en la Jornada de portes obertes i en la Festa de final de curs.  

Amb la idea que l’AMPA la formem totes les famílies, la junta directiva ha optat per donar suport a 

diverses iniciatives sorgides de les famílies Grup de teatre i el Projecte de l’Hort  

 

E. Augmentar la participació de les famílies a l’escola de pares i mares. 

Es va crear una comissió externa a la junta directiva per a la seva organització.  

La proposta no va aconseguir interessar al nombre de famílies suficient per portar‐la a terme. 

Es tornarà a replantejar i a oferir‐ho de nou a principis del nou curs. 

 

F. Millorar la comunicació i la difusió amb les famílies. 

S’han repartit fulls informatius i 3 butlletins impresos (a extingir). S’ha creat un  bloc: 

ampajosepgras.wordpress.com  

Repassats els objectius del curs, es comenta que s’ha signat un nou conveni amb l’ajuntament amb la 

mateixa partida que l’any anterior però amb una millora en la flexibilitat de les partides.  

 

 

 

 



2. Presentació i votació de la quota anual de material. 

Es presenta un històric de l’evolució de la quota durant els darrers 5 anys.  

 

Les correccions fan referència a  la quota de  les famílies monoparentals, que tindran el mateix tipus 

de descompte que les famílies amb tres fills, tal com es pot veure a continuació: 

Curs 2013‐14 

Proposta per al curs 2014‐15 

 

La proposta de noves quotes s’aprova per assentiment.  

 

 

 



3. Presentació i votació del nou model per als serveis i menjador. 

L’empresa de càtering ha complert amb els seus compromisos servint puntualment.  

La valoració del menjar que es serveix és bastant positiva.  

No obstant, la implantació de la nova normativa al més de gener, anunciada a l’assemblea d’inici de 

curs, no ha permès atendre als usuaris amb imprevistos.  

Ha generat queixes per part de les famílies i insatisfacció general en el servei.  

Obrim un torn de paraules per tal que les famílies puguin donar la seva valoració del servei ofert. En 

general, les intervencions expressen queixa, malestar, disgust i disconformitat amb el servei. La junta 

aprofita per  recalcar que no hi ha massa  alternatives que permetin donar qualitat  en  el menjar  i 

flexibilitat en el servei.  

La juta directiva ha continuat treballat durant tot el curs per buscar alternatives.  

La opció més viable era centralitzar els serveis (menador, acollida extraescolars).  

En aquesta  línea, fins fa poc,  la única opció possible que s’havia trobat era SALIA (centralització de 

serveis amb menjar congelat). 

L’empresa Mas@Gil, ha fet una oferta que és la que us presentem a continuació: 

 Servei de menjar calent  (servit a diari): PREU FIXES: 6.20€ dia.  (a partir de 12 dies mensuals)  i 

PREU ESPORÀDICS: 6.80€ dia (menys de 12 dies mensuals) 

 Oferta variada d’extraescolars al preu de 14 € mes  

      Preu per activitat d’1hora. D’octubre al maig i es publicitarà al juliol 

 Servei d’acollida a 4€ dia amb un màxim de 72€ mensuals.  

La proposta inclou: la contractació del personal, les possibles substitucions, la gestió de cobraments i 

impagats.  

Tots els serveis es facturaran  a més vençut el primer dia hàbil del mes següent.  

Sobre el servei de menjador: 

 Masagil, S.L. ha fet  conveni amb l’escola El Casal de Castellar del Vallès, la qual disposa de cuina 

pròpia.  

 Els menús estan elaborats per dietistes i nutricionistes.  

 La cuina és diària i els infants es podran apuntar fins el mateix dia abans de les 10h del matí.  

 També es podran demanar, dietes toves, menús astringents, sense porc, etc.  

 

 



Sobre les extrescolars: 

 Es necessita un nombre de 8 infants per activitat.  

 En el cas que hi hagi asimetries (en una 5 infants i una altra 13) es decidirà si es poden realitzar o 

no.  

El  seguiment  i  gestió dels  serveis  tindrà un  cost  per  l’AMPA que queda  estipulat  en  les  diferents 

franquícies: 

 Fins a 25 infants (de mitjana al mes) al servei de menjador: 380 € al mes 

 de 26 infants a 30 infants de mitjana al servei de menjador: 350€ al mes 

 a partir de 30 infants (de mitjana al mes): 300 € mensuals. 

La  proposta  de  centralització  dels  serveis  d’acollida,  extraescolars  i  menjador  s’aprova  per 

assentiment. 

 

4. Precs i preguntes 

La junta directiva aprofita aquest apartat de l’ordre del dia per, un cop més, insistir en la voluntat de 

fomentar  la participació de  les  famílies.  La  junta  vol  continuar  treballant per  construir una escola 

millor.  No  obstant,  per  això  fa  falta  el  compromís  de  les  famílies  i  creure  de  debò  que  la  seva 

aportació és important. La junta es proposa, per al curs vinent, continuar promoguent la participació 

a través de comissions de treball externes a la junta, com ara: l’escola de pares i mares, la revisió de 

llibres socialitzats, activitats de l’escola, nous projectes, etc. 

Finalment, una representació de famílies de 5è demanen  la paraula  i expliquen el problema que ha 

sorgit amb la direcció de l’Escola motivat pel descontentament amb la tutora dels seus fills i filles: el 

27 de maig  va  tenir  lloc una  reunió entre  famílies de 5è.  L’endemà, el 28 de maig,  l'Escola els  fa 

arribar un paper convocant‐los a una reunió el dia 29 de maig a l'Escola a les 20h. Fruit del què es va 

concloure de  la reunió entre  les famílies de 5è,  i vist que semblava que no s’havia sabut fer arribar 

correctament  les  inquietuds  a  la  reunió  amb  l’equip directiu,  es  va procedir  a  redactar una  carta 

mostrant de nou  les  inquietuds  (carta datada en 2 de  juny). El dia 5 de  juny  l'Escola va retornar  la 

carta per tal que els signants hi posessin els noms (només hi constava la signatura i el DNI), i el dia 12 

de juny es va tornar a entrar a l’Escola. Entre el 19 i 20 de juny les famílies que varen signar la carta, 

varen anar rebent una carta certificada signada per  la directora de  l'escola  i datada amb dia 17 de 

juny. La representació de  les famílies signants expliquen a l’assemblea que estan disconformes amb 

la resposta de l’Escola i que tenen una reunió amb la inspectora als Serveis Territorials a Sabadell el 

proper dimecres dia 25 de juny.  

Exposat  el  problema,  els  representants  de  les  famílies  signants  demanen  el  suport  de  l’AMPA. 

Després d’un breu debat per consensuar la manera de procedir, es decideix sotmetre‐ho a votació.  

 



Així doncs, per unanimitat entre  les 29 persones assistents a  l’assemblea, es decideix que  l’AMPA 

dóna el suport a les famílies signants.   

    

S’acaba la reunió a les 23:50h.  

 

 

  

 

Pau Argemí Guiteras 
President de l’AMPA 

 

Sant Llorenç Savall, 20 de juny de 2014 

 

 


