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ACTA	DE	L’ASSEMBLEA		GENARAL	ORDINÀRIA		DE	L’AMPA	DEL	CURS	2018-2019	
	

Identificació	de	la	sessió	
• Data:	11	de	desembre	de	2018	
• Horari:	21:45	a	23:15	
• Lloc:	Aula	de	P3	de	l’Escola	Nostra	Llar	
Assistència:	

• Per	part	de	la	junta:	
• Per	part	de	les	famílies:	43	assistents	

Ordre	del	dia		
1. Lectura	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	de	l’acta	de	la	darrera	assemblea.	
2. Exposició	de	la	direcció	de	l’escola.		
3. Cessament	i	ratificació	de		càrrecs	directius	de	l’associació.		
4. Exposició	del	president	i	de	les	comissions	de	l’AMPA.	
5. Decret	de	menjador.	
6. Explicació	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	del	balanç	econòmic	del	curs	2017-2018.	
7. Explicació	del	programa	d’actuació	i	pressupost	pel	curs	escolar	2018	–	2019.	
8. Torn	Obert	de	paraules.	

Obertura	de	l’Assemblea	en	segona	convocatòria.	El	president	,	Marc	Gorga,	dona	les	gràcies	
per	l’assistència	a	les	persones	assistents	i	comença	l’ordre	del	dia.	

	
Desenvolupament	de	la	sessió	

1. Lectura	i	aprovació	,	en	el	seu	cas,	de	les	actes	de	la	darrera	assemblea	ordinària	i	
extraordinària	

S’aproven	per	unanimitat	
	

2. Exposició	de	la	direcció	de		l’escola	
Aquest	punt	no	es	realitza,	 ja	que	des	de	la	direcció	del	centre	ens	traslladen	que,	en	aquest	
moment,		no	hi	ha	cap	tema	a	tractar	en	l’assemblea.	
	

3. Cessament	i	ratificació	de		càrrecs	directius	de	l’associació		
Ratificació	de	càrrecs:	

• President:	Marc	Gorga	
• Vicepresident:	Sergi	Gómez	
• Tresorera:	Núria	Lozano	
• Secretari:	Ignasi	Ferreres	
• Vocals:	Marta	Seguí,		Bernat	Tiana,	Albert	Rosell,	Sandra	Maestra,	Noe	Fernàndez,	

Anna	Segura,		Marck	Manich,	Anna	Bonet,	Mar	Llopis,	Laia	Vidal,	Glòria	Medina	i	
Mercè	Sacassa.	

El	president	aprofita	el	punt	per	exposar	les	altes	i	baixes	dels	treballadors	de	l’AMPA:	
Monitors:		
Baixes:	Pol	Jansà,	Mata	Creis,	Magda	Palau,	Mireia	HOmet,		Helena	Torruella,	Andrea	Gonzàlez	
i	Paula	Martínez.	
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Altes:	Carla	Boada,	David	Herrero,	Marc	Lobo,	Alba	Bistuer	(torna	després	de	la	baixa	de	
maternitat),	Ariadna	Sallès,	Albert	Miquel	i	Laura	Calvet	
Cuina:		
Baixes:	Paquita	Mañero	(jubilació)	
Altes:	Elisabeth	Vidal	i	Núria	Vidal.	
	

4. Exposició	del	president	i	de	les	comissions	de	l’AMPA	
El	 president	 explica	 el	 nou	 funcionament	 intern	 de	 la	 junta	 de	 l’AMPA,	 el	 qual	 es	 realitza	 a	
través	de	comissions	que	treballen	temes	específics	 i	que	posteriorment	traslladen	al	plenari	
de	la	junta	de	l’AMPA		
Així	 mateix,	 el	 president	 exposa	 que	 al	 web	 del	 centre	 hi	 ha	 penjat	 el	 pla	 de	 treball	 de	
cadascuna	d’aquestes	comissions,	on	hi	consta	els	membres	que	 la	 formen,	els	objectius,	 les	
actuacions	que	realitzen	i	la	forma	de	participació	(oberta	a	tothom	o	internes		de	la	junta).	En	
aquest	 sentit,	 també	 puntualitza	 que	 tot	 i	 que	 hi	 ha	 comissions	 que	 són	 a	 nivell	 intern	 de	
l’AMPA	hi	ha	d’altres	que	permeten	col·laborar	en	el	funcionament	de	l’AMPA,	sense	haver	de	
ser	membre	de	la	junta.		
Seguidament,	 les	 diferents	 comissions	 es	 presenten	 i	 expliquen	 aspectes	 rellevants	 del	 seu	
funcionament,	excepte	la	comissió	econòmica	i	de	menjador	que	ho	fan	integradament	al	punt	
5è	i	6è	respectivament	

• Comissió	de	delegats:		
El	Marck	Manich,	en	representació	de	la	comissió	exposa	la	següent	informació:	
Membres:	Marc	Manich,	Mercè	Sacasa	i	Glòria	Medina	
Breu	descripció:		la	comissió	de	delegats	,	és	una	comissió	que	pretén	servir	d’enllaç	entre	les	
figures	dels	delegats	de	tots	els	cursos,	l’AMPA		i	l’Escola.			La	comissió	actua	com	a	nexe	d’unió	
entre	 els	 membres	 de	 la	 comunitat	 educativa,	 procurant	 fer	 arribar	 la	 informació,	 resoldre	
dubtes	o	conflictes	puntuals	d’una	manera	àgil	i	ràpida.		
Funcionament:	 la	 Comissió	 treballa	 regularment	 atenent	 dubtes,	 necessitats	 de	 informació	
sol·licitades	 pels	 delegats,	 o	 en	 el	 sentit	 contrari	 ,	 fent	 arribar	 informació	 de	 l’AMPA	 o	 de	
l’escola	als	delegats	perquè	la	transmetin	a	les	seves	respectives	classes.		
Addicionalment,	assisteix	a	dues	reunions	de	delegats	anuals	(novembre	i	maig),	en	 les	quals	
s’encarrega	 de	 recollir	 tots	 els	 temes	 a	 tractar	 i	 fer	 una	 feina	 prèvia	 de	 recerca	 i	
organització		perquè	la	reunió	sigui	el	més	àgil	i	profitosa	possible	per	totes	les	parts.		
En	 aquest	 sentit,	 la	 valoració	 que	 en	 fan	 del	 curs	 passat	 d’aquestes	 dues	 reunions	 és	 força	
positiva.		
Aquest	 curs,	 s’ha	 fet	 una	 primera	 reunió	 en	 la	 qual	 des	 de	 la	 direcció	 en	 la	 qual	 des	 de	 la	
direcció	del	centre	es	replanteja	el	 funcionament	d’aquesta	comissió	 i	es	recorda	que	per	tal	
de	reconduir	els	dubtes,	queixes	i	suggeriments	s’ha	de	seguir	el	següent	circuit:	

• 1r	nivell:		tutora	
• 2n	nivell	(	si	no	es	dona	resposta	per	part	de	la	tutora):	direcció	

Això	afecta	tant	als	casos	individuals,	com	als	que	afecten	a	més	d’una	persona	o	al	grup.	
	
Per	 tant,	 en	 aquest	 moment,	 el	 format	 d’aquesta	 reunió	 queda	 pendent	 de	 definir	 com	
s’organitzarà	aquest	curs.		
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• Festes:	
La	Sandra	Maestra,	en	representació	de	la	comissió,	exposa	la		següent	informació:	
Membres:	 Maria	 Carmona,	 Noe	 Fernández,	 Sandra	 Maestra,	 Glòria	 Medina,	 Aleyda	 Prats,	
Guida	Rubio	i	Laia	Vidal.	
Breu	descripció:	la	comissió	pretén	satisfer	les	necessitats	de	diversió	i	socialització	de	tots	els	
membres	que	 formen	part	de	 l’escola.	 	 S’encarrega	d’organitzar	 	festes	a	 l’escola	al	 llarg	del	
curs	escolar,	 ja	siguin	 	tradicionals,	 	com	el	Nadal	o	el	carnestoltes,	 	com	trobades	de	cohesió	
de	membres	de	la	comunitat	escolar.			
Planificació	de	festes	pel	curs	2018-2019:	
Inici	de	curs,	que	es	valora	molt	positivament	
Nadal,	que	es	realitzarà	el	dijous	20	de	desembre.	
Carnestoltes,	que	es	participarà	a	la	rua	de	la	Creu	Alta		
Final	de	curs	
Per	finalitzar,	la		Sandra	recorda	que	en	aquesta	comissió	es	pot	participar,	tot	i	no	ser	membre	
de	la	junta	de	l’AMPA.		

• Comunicació:	
El	Sergi	Gómez,	en	representació	de	la	comissió,	exposa	la	següent	informació:	
Membres:	Sergi	Gómez	i	Laia	Vidal	
Breu	descripció:	s’encarrega	tant	de	l’actualització	de	l’apartat	AMPA	del	web,	com	de	fer	
divulgació	de	les	diferents	activitats	que	l’AMPA	porti	a	terme	mitjançant:	cartells,	vídeos,	
enquestes,	anuncis	o	el	format	que	es	requereixi.		
La	valoració	que	fan	de	les	actuacions	realitzades	es	positiva	i	conviden	a	participar	a	gent	que	
tingui	coneixements	d’informàtica.	

• Pedagògica	
L’Ignasi	Ferreres	,	en	representació	de	la	comissió,	exposa	la	següent	informació:	
Membres:	Noe	Fernàndez,	Sandra	Maestra,	Ignasi	Ferreres,	Anna	Bonet	I	Mar	Llopis.	
Breu	descripció:	des	de	la	comissió	es	recullen	les	propostes	i	suggeriments		de	les	famílies	per	
fer-les	arribar	a	la	direcció,	així	com		fer	el	retorn	i	informar	de	les	novetats	per	part	de	
l’escola.		
Es	realitzen	dues	trobades	anuals	amb	la	direcció	del	centre,	tot	i	això	es	realitzen	reunions	
extra	per	preparar	aquesta	reunió	i	per	consensuar	els	temes	a	parlar	amb	la	direcció	del	
centre.	
En	termes	generals,	es	fa	una	valoració	positiva	de	les	actuacions	realitzades	el	curs	passat.	

• Xerrades	
L’Anna	Bonet	i	la	Mar	Llopis,	en	representació	de	la	comissió,	exposa	la	següent	informació:	
Membres:	Noe	Fernàndez,	Anna	Bonet		i	Mar	Llopis.	
Breu	 descripció:	 la	 comissió	 de	 xerrades,	 és	 un	 subcomissió	 pedagògica	 que	 s’encarrega	
d’organitzar	les	xerrades	del	Pa	amb	xocolata	i	pedagogia.	
La	valoració	de	les	actuacions	realitzades	és	positiva.	Les	xerrades	i	tallers	van	tenir	molta	bona		
acceptació.	 En	 aquest	 sentit,	 ens	 informen	 que,	 de	 moment,	 per	 temes	 burocràtics	 el	
programa	 Tàndem	 de	 l’Ajuntament	 de	 Sabadell	 que	 proveeix	 de	 conferenciants	 està	 parat.	
S’espera	 que	 al	 llarg	 del	 2019	 s’activi	 i	 poder	 oferir	 de	 nou	 xerrades.	 Tot	 i	 això,	 amb	 pares	
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voluntaris	 s’oferirà	 algun	 taller.	 Es	 recorda,	 també,	 que	 si	 hi	 ha	 algun	 pare	 que	 vulgui	
organitzar	algun	taller	es	posi	en	contacte	amb	els	membres	de	la	comissió.	

• Verda	
L’Anna	Segura,	en	representació	de	la	comissió,	exposa	la	següent	informació:	
Membres:	Anna	Bonet	i	Anna	Segura	
Breu	 descripció:	 	 la	 Comissió	 recolza	 el	 projecte	 d’escola	 verda	 i	 altres	 iniciatives	
mediambientals.	
Al	 llarg	del	 curs	17-18	s’han	 realitzat	diferents	actuacions	als	patis	d’EI,	 les	quals	 	es	valoren	
molt	positivament.	Posteriorment,	l’Anna	Segura	ens	exposa	el	projecte	de	camins	escolars	de	
Sabadell	en	el	qual	en	forma	part	en	representació	de	l’AMPA	junt	a	altres	AMPA	de	la	ciutat.		
En	aquest	sentit,	ens	explica	que	són	i	que	signifiquen	els	camins	escolars:	
Un	camí	escolar	és	una	ruta	segura	perquè	els	infants	puguin	anar	de	casa	a	l’escola,	a	peu	o	
en	bicicleta,	 de	 la	 forma	més	autònoma	possible.	 També	és	un	eina	educativa	per	 fomentar	
l’aprenentatge	 dels	 processos	 de	 participació,	 l’educació	 en	 valors	 ambientals	 i	 socials	
(sostenibilitat,	 salut,	 respecte,	 responsabilitat,	 solidaritat	 i	 autonomia)	 i	 la	 capacitat	 de	
comprensió	 crítica.	 És	 un	 projecte	 que	 involucra	 diversos	 agents,	 però	 que	 necessita	 la	
implicació	dels	veritables	protagonistes:	els	infants.	I	el	Camí	Escolar	és	un	pont	entre	l’Escola	i	
la	ciutat.	
Des	 de	 la	 comissió	 verda	 conviden	 a	 qualsevol	 persona	 que	 tingui	 sensibilitat	 per	 a	 aquests	
temes	a	sumar-s’hi.	
	

5. Decret	de	menjador	
L’Albert	 Rosell,	 en	 nom	 de	 la	 comissió,	 presenta	 els	 membres,	 el	 seu	 funcionament	 i,	
posteriorment,	 exposa	 amb	 el	 suport	 de	 la	 resta	 de	membres	 de	 comissió	 el	 contingut	 del	
decret	de	menjadors	i	de	les	implicacions	que	pot	tenir	en	el	nostre	centre.	
Membres:	Ignasi	Ferreres,	Sergi	Gómez,	Mar	Llopis,	Mark	Manich,	Albert	Rosell,	Marta	Seguí	i	
Laia	Vidal	
Breu	descripció:		la	funció	de	la	comissió	és	ajudar	a	millorar		el	funcionament	del	menjador	i	
les	activitats	del	migdia.	En	aquest	sentit,	es	fa	una	reunió	mensual,	la	resta	del	temps	es	
comuniquem	via	Whatsapp.		Cal	dir	que	aquesta	és	una	comissió	oberta,	el	que	vol	dir	que	
tothom	pot	venir	a	les	reunions,	així	com	aportar	idees	de	millora,	ja	sigui	personalment,	o	per	
via	Mail.		
Tot	seguit,	s’exposa		en	què	consisteix	el	nou	decret	de	menjadors	escolars	que	està	preparant	
el	Departament	d’educació		i	quines	poden	ser	les	principals	implicacions	que	pot	tenir	en	la	
gestió	del	menjador	i	del	temps	de	migdia:	
El	Departament	d’Educació	s’ha	proposat	tirar	definitivament	endavant,	a	fi	de	substituir	el	
decret	vigent,	que	es	remunta	al	1996.	Té,	doncs,	22	anys.	El	nou	decret	afectarà	directament	
als	2.000	menjadors	escolars	que	s’estima	que	hi	ha	repartits	per	tota	la	xarxa	pública	de	
Catalunya,	encara	que	indirectament	en	alguns	aspectes	també	obligarà	els	centres	concertats.	
Segons	el	Departament	d’Ensenyament,	aquest	canvi	s’aplica	perquè	hi	obliga	la	llei	09/2017	
de	contractació	de	serveis	públics	(que	al	seu	torn	venia	obligada	per	una	directiva	europea).	
El	principal	canvi	del	decret	és	que,	a	partir	del	moment	de	la	seva	aprovació	(amb	un	període	
transitori	de	dos	anys),	els	menjadors	ja	no	els	podrà	contractar	directament	una	AMPA,	sinó	
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que	ho	haurà	de	fer	el	consell	comarcal,	l’ajuntament	o	bé	la	direcció	del	centre	i	mitjançant	
concurs	públic.		
Amb	tot,	el	departament	assegura	que	el	decret	garanteix	a	les	AMPA	que	seguiran	jugant	un	
rol	cabdal	en	la	supervisió	del	menjador,	ja	que	preveu	la	seva	participació	al	llarg	de	tot	el	
procés	de	contractació	(és	a	dir,	redacció	i	aprovació	de	les	clàusules	de	licitació,	obertura	de	
pliques	i	adjudicació	del	servei).		
Davant	d’aquesta	nova	realitat	que	tot	apunta	que	s’acabarà	duent	a	terme,	des	de	l’AMPA	es	
va	fer	una	anàlisi	de	les	implicacions	que	podia	tenir	el	fet	de	no	poder	gestionar	directament	
el	menjador	escolar:		
Què	podem	guanyar?	

• Garantir	la	seguretat	jurídica	i	transparència	en	la	contractació,	tal	com	estableix	la	
normativa	de	contractació	pública	de	Catalunya.	

• Actualment	la	responsabilitat	civil	recau	sobre	l’AMPA,	ja	que	és	qui	té	la	titularitat	i	a	
més	dona	el	servei	directament.	Al	passar	la	gestió	a	una	empresa,	la	responsabilitat	
civil	recauria	en	l’empresa	contractada.	

Què	podem	perdre?	
• Actualment	tenim	un	servei	de	menjador	amb	molt	bona	qualitat	alimentària	i	molt	

variada.	S’utilitzen	productes	de	proximitat	alguns	d’ells	ecològics	i	de	temporada.	Es	
serveixen	productes	frescos,	pocs	aliments	processats	(	el	brou	es	fa	a	l’escola)	i	pocs	
fregits.	

• Tenim	activitats	extraescolars	en	el	temps	de	migdia	pensades	i	variades	
• Detalls	que	donen	valor	afegit	al	servei	i	que	agraden	molt	als	infants,	com	ara	els	

menús	en	dates	especials	(Nadal,	castanyada,	fi	de	curs...).		
	

Després	de	l’exposició	i	del	debat	posterior,	es	planteja	votar	dues	opcions	per	tal	d’avançar-
nos	al	decret	de	menjadors	i	poder	minimitzar	el	màxim	possible	les	conseqüències	de	la	seva	
futura	implementació.	En	aquest	sentit	es	plantegen	dues	opcions:	

• Opció	1:	Rastrejar	el	mercat	d’empreses	que	puguin	donar	un	servei	de	menjador	
similar	al	que	s’ofereix	actualment	directament	per	l’AMPA.		

• Opció	2:	Quedar-nos	com	estem	a	l’espera	de	l’aprovació	definitiva.		
	

S’aprova	l’opció	1	per	unanimitat	i	s’encarrega	a	la	comissió	de	menjador	que	realitzi	aquesta	
feina.	
	

6. Explicació	i	aprovació,	en	el	seu	cas,	del	balanç	econòmic	del	curs	2017-2018	
En	primer	lloc,	el	Bernat	Tiana,	en	representació	de	la	comissió	econòmica	presenta	el	
membres	de	la	comissió	,	una	breu	descripció	del	funcionament	de	la	comissió	i	presenta	el	
tancament	econòmic.		
Membres:	Núria	Lozano,	Bernat	Tiana	i	Glòria	Medina	
Breu	descripció:	és	la	comissió	encarregada	de	la	gestió	econòmica	de	l’AMPA,	treball	en	cicles	
trimestrals.		Les	principals	funcions	són:			

• Realitzar	el	tancament	econòmic	del	curs	anterior	i	pressupost	del	curs	actual,	dividit	
per	centres	de	cost.		
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• Donar	suport	al	Joan	en	la	gestió	econòmica.		
• Exposar	quan	es	requereixi	la	informació	econòmica	a	la	junta.		

	Posteriorment,		informa	que	per	tal	d’adaptar	la	gestió	econòmica	a	la	normativa	vigent,	a	
partir	del	curs	2019-2020,	les	aportacions	de	les	famílies	en	concepte	de	material	escolar,	
llibres,	sortides	i	colònies	es	gestionaran	directament	per	l’escola	i	quedaran	recollides	al	
pressupost	del	centre.	
Per	últim,	presenta	el	tancament	del	curs	2017	–	2018,	el	qual	s’aprova	per	unanimitat.	
	

7. Explicació	del	programa	d’actuació	i	pressupost	pel	curs	escolar	2018	–	2019	
Es	presenta	i	s’aprova	per	unanimitat.	
	

8. Torn	Obert	de	paraules	
	

Sense	cap	tema	més	a	tractar,	el	president	aixeca	la	sessió,	de	la	qual,	com	a	secretari,	estenc	
aquesta	acta.	
	
Sabadell,	12	de	desembre	de		2018	
	
	
	
	

El	secretari		 	 	 	 	 	 Vist	i	plau	del	president	


