
Junta ordinària AMPA  
10/10/2019 21:45h 
 
Assitents: 
 
Mar Llopis 
Anna Bonet 
Albert Rosell 
Sandra Maestra 
Laia Vidal 
Aleida Prats 
Noemi Fdz 
Anna Segura 
Bernat Escapa 
Roger 
Patricia Agset 
Nuria del Pozo 
Marta Seguí 
Maria Ballester 
Cristina 
Marc Gorga 
Esther 
Bernat Tiana 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Judici per la denúncia de la xemeneia de la cuina: Anna Segura explica com es va 
produïr el fet. Aviat hi haurà judici. Hem d’intentar arribar a acord extrajudicial i pagar 
la reparació de la terrassa del veí. 
L’advocada d’ensenyament es posarà en contacte amb el Marc.  
Si dilluns dia 14 no hi ha notícies, l’Aleida i Núria es posen en contacte amb el veí. 
 

2. El president pregunta si volem que la Neus vingui a l’assamblea: es decideix que sí. 
També es convidarà als mestres. Igual amb monitors. Com a oients. 
 

3. Porta del despatx AMPA: arreglada. És la mateixa. Només hi ha una clau; s’ha de 
canviar el pany. 

a. Fichet: 590€ 
b. Segur Hogar: 250€ + 52€/h + 36€ a partir de la 2a hora 
c. Javi: opció “gratis”. Només comprar pany. 

Es decideix Segur Hogar per majoria  
 

4. TPV: aplicació cara. Es podria mirar alguna altra opció per valorar-la de cara al curs 
vinent . 
 

5. Estatuts: s’ha d’aprovar: 



a. canvi de nom a AFA 
b. canvi d’adreça 
c. votar per crear una comissió d’Estatuts. S’aconsellarà que aquesta comissió 

assisteixi a les formacions de la FAPAC 
d. canvi del punt: “haver donat el núm de compte per domiciliar” -  per - “ haurà 

d’estar al corrent de pagament de la quota” 
 

6. Tema vot a l’assamblea: serà un vot per persona, tal i com indiquen els Estatuts.  Es 
repartiran targetes a cada família amb dret a vot. Només si han pagat quota ampa. 
 

7. Menjador: 
a. P5: estan apretats. Aquest any és el “bolet”. Estan apretats però s’hi cap bé. 

 
b. Dimarts aniran a dinar a l’escola la Laia, la Ingrid i l’Anna (consell escolar) 

 
c. Es farà un dinar obert a 2-3 pares cada mes. 

 
d. Reunió menjador: SETMANA 21 octubre (es tancarà la data a la reunió que hi 

ha la setmana vinent amb la Charo i l’Emilio) 
 

e. Acollida matí: gestionar els pagaments amb els trams actuals és altament 
complicat. S’ha d’entrar manualment tot i pot generar errors. Preus: dues 
opcions: 

i. pagar per franges Fixes: 7:45: 33€ / 8:15: 17€ / esporàdics 3.3€dia 
ii. pagar per ús: preu fixe per dia i franja, independentment de si ets fixe 

o no. 7:45 2,0€ / 8:15 1,1€. Al final de curs, si et quedes tots els dies, 
acabes pagant  40€ més a final de curs.  
 
Es decideix per majoria fer una simulació i votar-ho a l’assamblea. 
 

f. Ludoteca tarda: es farà el mateix que amb acollida. Econòmica farà valoració 
de preus per franges: 

i. 16:30 - 17:15  
ii. 17:15 - 18:00 

 
g. Families setembre que no han pagat. Pot ser que no sàpiguen funcionament 

de la TPV. Es parlarà amb el Dani per veure què es pot fer, i també amb 
l’escola a veure com ho fan ells amb aquestes famíies. 
 

8. Extraescolars: 
a. pagaments pendents: són pocs. Enviem recordatori personal a cadascú, per 

mail 
 

b. A les 16:30, traspàs de escola a monitors: una mestra comenta que és una 
mica embolicat: ens enviarà un mail. Parlar amb el coordinador perquè es faci 
millor el traspàs.  



 
c. Monitoratge Ludoteca: tenim tres opcions.: 

i. Opció 1: filla d’una treballadora de l’escola. L’escola prefereix que no 
hi hagi relació familiar. Queda descartada.  

ii. Opció 2: monitora d’esplai. Resolució de conflictes, etc..  
iii. Opció 3: + 10 anys d’experiència en menjador, monitoratge, etc… 

 
Es farà entrevista a les dues últimes opcions i es prendrà una decisió. 
Ha de ser aquesta mateixa setmana.  

 
d. Hoquei: Exalumne de l’escola proposat com a monitor. Menor d’edat: hem de 

buscar substitut. Es vota per unanimitat que no volem menors d’edat com a 
monitors, a no ser que estiguin amb un altre monitor que sigui major d’edat. 
 

e. Tasques del Feliu: 
i. planificació/programació de cada extraescolar de cada monitor per 

cada activitat i que li passsin al feliu i ells ens informa 
ii. cuidar material/control 
iii. gestió personal 
iv. gestionar subvenció 
v. informar problemes que sorgeixen al dia a dia 
vi. respondre correus del mail i informi de possibles problemes 
vii. control fitxes de sortida d’extraescolars 
viii. informar monitors nous. No poden ser menors d’edat ni familiars de 

treballadors de l’escola 
 

f. Sous monitors: cobraran exactament el mateix que l’any passat, però passant 
de per hores a fixes. A teatre segueixen per hores.  
 

g. Teatre: dates obres: 
i. 12-13-19 Desembre 
ii. 5-6 Juny 
iii. Hi ha un nen amb necessitats educ. especials. La monitora ha 

informat que li va sorprendre, però creu que ho podrà gestionar.  
iv. P5: 17 nens per 1 sol monitor. S’ha buscat un segon monitor, ja el 

tenim. 
 

9. Econòmica:  
a. s’ha canviat el compte: de Relació a Expansió negocis plus (sense 

comissions) 
 

b. s’incorpora la Cristina 
 

c. pressupost: estan elaborant-lo 
i. demanen a les comissions que facin càlcul de pressupost (que no 

siguin monitors) 



ii. menjador: presentar nombre promig de fixes i esporàdics i mestres 
iii. enviar-ho tot a la Laia. 
iv. S’ha d’explicar lo de les impressores i la indemnització del Joan 

 
10. Assamblea: 

 
a. Joan Esteve: (Anna Segura) 

i.  l’escola comença a cobrar les seves partides (s’aprima la funció del 
Joan) 

ii. denuncia xemeneia: veiem que no tenim assegurança i que no 
complim els requisits del decret 

iii. Busquem empresa, empesos pel consell i per la direcció. El Joan està 
present a la Junta el dia que es vota buscar empresa i externalitzar . 

iv. L’empresa aconsella no tenir al Joan Esteve com a coordinador, per la 
trajectòria de molts anys i pel perfil esportiu. Se li ofereix seguir com a 
coordinador d’extraescolars, apartant-lo del menjador.  

v. En junta al 18 de Juliol, es decideix prescindir d’ell com a monitor o 
coordinador d’acollida matinal, per no interferir en la feina del  Dani 
com a coordinador i no generar dubtes entre els pares.  

vi. El 3 de Setembre ens comunica el Joan que plega. A partir d’aquest 
moment busquem un coordinador in extremis, votem posar al Feliu (fill 
del Joan) per donar continuïtat.  

vii. Indemnització: es dóna la informació de la indemnització i la data de 
la mateixa. Que cadascú opini el que vulgui.  

viii. S’ha convocat al Joan a venir a la junta a donar explicacions i no ha 
volgut venir. 
 

b. President: s’informarà a l’assamblea de que l’actual president acaba mandat 
a final de curs. Per tant, es convocarà una assamblea extraordinària al Juny 
per escollir president. 

  
 

A les 00:45h es dona per acabada la junta.  
 

 
  

 
 


