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ACTA REUNIÓ D’AMPA 4-10-2018 

ACORDS 
 
 BALANÇ D’EXTRAESCOLARS  
 

S’han incrementat el nombre d’alumnes a totes les extraescolars aquest any. La 
primera setmana ha anat força bé: 

 
Dansa: un total d’11 alumnes 
Anglès lúdic: un total de 7 alumnes 
Meca: un total de 13 alumnes 
Multiesport: un total de 9 alumnes 
Teatre: un total de 23 alumnes 

 
Pel que fa a meca-ofimàtica s’aprofitarà l’extraescolar per canviar la versió 
d’Office als ordinadors de l’escola i posar una versió més actualitzada, així com 
instal·lar el programa en aquells ordinadors que no el tinguin instal·lat. 

 
Pel que fa a dansa, des de l’acadèmia Act’in ens comenten la possibilitat de poder 
fer alguna representació per l’escola. 

 
 MENJADOR: 

 
Es consensuar entre els assistents el tipus de faltes per comportament inadequat 
dels alumnes al menjador de l’escola. 

 
Hi hauran faltes tipificades com a lleus 

 
- Fer xivarri de manera habitual, intencionada i continuada durant els àpats. 
- Fer un mal ús dels aliments i el parament del menjador. 
- No fer cas de les advertències dels monitors. 
- Molestar als companys durant el temps de menjador. 

 
Hi hauran faltes tipificades com a greus 

 
- Sortit (escapar-se o l’intent) del recinte escolar. 
- Faltar el respecte als monitors o als companys. 
- Causar desperfectes de manera intencionada a objectes de l’Escola. 
- Agredir intencionadament, física i verbalment als companys. 
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Tant si és una falta lleu com greu es passarà un comunicat als pares i se’ls trucarà. 
Posteriorment les faltes lleus o greus tindran unes conseqüències que els alumnes 
hauran d’assumir. 

 
Amonestacions per faltes: 
 
1 falta lleu: comunicat als pares 
2 faltes lleus: comunicat als pares i l’alumne dinarà sol en un taula apart o es 
quedarà sense hora d’esbarjo. 
3 faltes lleus = Una falta greu  
 
1 falta greu: Comunicat als pares, comunicat a direcció del centre i 1 dia sense 
servei de menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 
2 faltes greus: Comunicat als pares, comunicat a direcció  i 3 dies sense servei de 
menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 
3 faltes greus: Comunicat als pares, comunicat a direcció i 15 dies sense servei de 
menjador (sense abonament per part de l’AMPA) 

 
El sistema de faltes es posarà en funcionament a partir del 15 d’octubre de 
2018 amb advertiment verbal dels monitors cap els alumnes però sense 
penalització o amonestació. 

 
El sistema de sancions i amonestacions es posarà en funcionament a partir de 1 
de desembre de 2018. 

 
S’acorda a la reunió que aquesta informació es publicarà a la web de l’escola i 
enviarà circular als pares i direcció de l’escola per tenir constància. 

 
Nova eina de millora: l’Informe de menjador. 
 
Des de l’inici de curs la coordinadora de menjador, la Natàlia, ha posat en marxa 
un sistema d’informes diaris del servei de menjador. Aquests informes van molt 
bé per poder estar informats de tot el que passa a menjador, fer el seguiment del 
servei i poder solucionar incidències detectades. Inclou un apartat de valoració de 
la jornada, incidències amb els usuaris i monitors i aspectes a millorar. 

 
Pressupost formació de monitors 
 
S’aprova per majoria tirar endavant el pressupost per a la formació dels monitors 
adreçada a manipulació d’aliments, APPCC, al·lèrgies i intoleràncies, higiene i 
sanitat. 
 



Generalitat de Catalunya 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
Escola Abat Oliba 

ampaabatoliba@gmail.com Carrer Balmes, 1 Sant Hipòlit de Voltregà 

 

 

 
El cost és de 475€ i el faran tots els monitors amb una durada de 3 hores. Caldrà 
gestionar amb ells triar una tarda o matí per fer la formació. La formació la 
podrem bonificar com a treballadors. 

 
Esborrany normatiu sobre la gestió dels menjadors per les AMPA 
 
Es fa una breu explicació sobre la situació actual i la proposta o esborrany del 
Departament d’Ensenyament sobre el fet de limitar que les AMPES puguin 
gestionar els menjadors escolars i que aquests formin part del projecte educatiu 
de l’escola. De moment hi ha molta polèmica i les administracions semblen que no 
es posin d’acord, haurem de parar atenció com acaba el tema i de quina manera 
ens podrà afectar a nosaltres com AMPA les resolucions que es puguin prendre al 
respecte. 

 
 COMPTABILITAT 

 
Es presenten tres pressupostos per comprar un portàtil per l’AMPA i poder 
gestionar el tema de les factures emeses associades als serveis de l’AMPA que la 
pròpia Gestoria ens va assessorar que hem de fer per una tema d’hisenda. Dels 
tres pressupostos hem triat el més econòmic. Es tracta d’un portàtil amb un cost 
de 461€, IVA inclòs, de l’empresa PCamida de Manlleu. 
 

Una vegada el tinguem comprarem la llicència d’un programa de comptabilitat per 
instal·lar-lo i poder fer operatiu el tema de les factures. Inicialment tindrem 
feina en entrar totes les dades actuals que gestionem a l’AMPA però una vegada 
entrades serà més fàcil de portar. Inicialment aquesta tasca la iniciaran tant la 
persona que gestiona els rebuts a l’AMPA i un membre de la pròpia Junta. 
 
Entre els programes que es planteja instal·lar hem acordat adquirir el GestorSol 
(llicència de 70€)  per ser un programa que alguns membres de la junta ja 
coneixen i hi han treballat. 
 
Rebuts de nòmines monitors: 
 
A partir de l’octubre la gestoria ens informa que les nòmines del monitors les 
haurem de carregar nosaltres directament través del BBVA. En aquest sentit, el 
BBVA ens ha comentat que aquestes operacions de remeses s’han de fer per 
l’oficina online. Ho tindrà en compte la persona que gestiona el rebuts a l’AMPA. 
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Rebuts tornats de les famílies 
 
La nostra entitat bancària, el BBVA, ens carrega una comissió considerable per 
cada rebut girat i retornat per part de les famílies quan girem els rebuts de 
llibres, menjador, poti poti o bé de les extraescolars. Aquestes comissions ja van 
suposar l’any passat entre 500 i 600 € de despeses a l’AMPA, quantitat que es 
podria invertir el d’altres coses. 
S’acorda que a partir del mes de novembre tots el rebuts girats i retornats per 
les famílies, a l’import final se li carregaran 5€ en concepte de comissió (import 
que ens carrega a nosaltres el BBVA). 

 
Facturació 

 
Per millorar la previsió de pagaments a proveïdors així com tenir una millor gestió 
de la comptabilitat acordem notificar als proveïdors que a partir de novembre, els 
proveïdors hauran de facturar a final de mes, enviar les factures entre el dia 1 i 5 
de cada mes i establir com a dia de pagament el dia 20 de cada mes. En aquest 
sentit, hem d’evitar la realització de transferències a proveïdors i domiciliar els 
càrrecs. 
 
En Santi anirà al BBVA per parlar i poder millorar les condicions com a clients de 
l’AMPA. 

 
 

 ACTIVITATS TARDOR HIVERN 
 

Castanyada 
 
Com a AMPA, bàsicament fer la comanda de castanyes d’enguany a en Lladó. 
 
Pastorets 
 
En la propera setmana es plantejarà als alumnes de 6è l’inici dels Pastorets a 
l’escola, es demanarà quina serà la participació i a partir d’aquí es muntarà el 
planning d’assajos amb la Montse Vilà. Els cost serà compartir entre l’AMPA i 
l’Escola.  
Es parlarà amb la Montse per poder marcar dates per si s’ha de reservar el 
teatre del poble (fer instància a l’Ajuntament) per la representació allà. 
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Nadal 
 
Patge reial a l’escola.  
Es plantejarà a l’Ajuntament de poder instal·lar a l’escola un gran arbre de nadal i 
que es pugui il·luminar. En Dani i en Gerard, aniran per parlar amb la regidora. 

 
 

Es planteja també de poder posar un pessebre de fusta a l’entrada de l’escola, no 
obstant, el fet de que siguem una escola laica i aconfessional modifica el 
plantejament i s’aposta per la figura dels tres reis de l’orient o un tió gran. 
D’aquesta manera evitem ferir sensibilitats. 
Ho plantejarem a l’Ajuntament. Acordem que en Gerard i en Dani aniran a 
l’Ajuntament per parlar-ne. 

 
 
 

PROPERA REUNIÓ AMPA: 8 NOVEMBRE DE 2018 a les 21:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sant Hipòlit de Voltregà, a 8 d’octubre de 2018 

 


