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ACTA REUNIÓ D’AMPA 15-11-2018 

ACORDS 

 INSPECCIÓ SANITÀRIA 
 
Fem repàs de l’informe d’inspecció amb les següents millores a fer: 

- Cal comprar un taula nova d’inox. o polietilè per substituir la taula de sortida de 
safates de menjar cap el menjador.  S’aprova compra-la per un pressupost de 50€ 
(opció polietilè que és més econòmic). 

- Cal comprar un parell d’armaris de resina per guardar els gots. S’aprova comprar-los 
per 49 € cadascun. Els gots estaran més protegits quan surtin del rentavaixelles. 

- Cal instal·lar un dispositiu anti insectes a la cuina. Ho hem demanat a l’empresa que 
ens porta el control de plagues al centre, ECADE. 

- Cal solucionar alguns desperfectes com ara pintar algun pany de paret, substituir 
alguna rajola o eliminar les prestatgeries inferiors del rebost.  Es passa instància a 
l’Ajuntament perquè se’n faci càrrec. 

 
 

 MENJADOR: 
 

S’ha creat un Grup de Treball entre les 7 AMPAS de la Comarca d’Osona que 
s’autogestionen el menjador ells mateixos com la nostra escola. L’objectiu és poder 
reivindicar els valors del nostre servei i la qualitat del nostre menjador davant el futur 
Decret d’Ensenyament sobre el qual hi ha la possibilitat de rescindir la gestió dels 
menjadors escolars a les AMPAS. 
 
Entre el full de ruta que ens hem marcat hi ha la presentació d’una moció als Ajuntaments 
d’aquestes 7 escoles per aconseguir el seu recolzament i suport dels grups polítics de 
govern en la nostra gestió del menjador, una reunió amb el Consell Comarcal i una reunió 
amb la Directora Territorial d’Ensenyament a la Catalunya Central. 
 
Anirem fent el seguiment d’aquestes actuacions. 

 
 MONITORS 

 
S’ha contractat una nova monitora al menjador per cobrir la vacant que teníem. 
Aquesta noia gestionarà el grup de 2on amb el suport i la tutela, inicialment, de la 
Coordinadora de Menjador i la monitora del grup de 1er. 
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Formació. 
El proper 20 de novembre de 9:00 a 12:00 tots els monitors de menjador rebran una 
formació de tres hores adreçada a la manipulació d’aliments, control i pautes sobre 
al·lèrgens i APPC. Es comenta la possibilitat que algú de la Junta de l’AMPA pugui incloure’s 
al curs per poder disposar d’aquesta formació a nivell de representació. 
 
Grup Col.laboratius 
S’informa sobre el funcionament dels grup col.laboratius del menjador que funcionen molt 
bé i la necessitat de poder comunicar-ho als pares a través del butlletí de l’AMPA. 
Aquests grups tenen com a objectiu crear vincles de convivència entre els alumnes grans de 
6è i els més petits d’etapa infantil com ara P3, P4 o P5. 
Funcionen per parelles, de forma voluntària i sota la supervisió del monitor, ajuden i 
col·laboren amb els petits de l’escola en tasques com rentar-se les dents, seure bé a la 
cadira, fer fila. També col·laboren en el desenvolupament d’activitats o bé explicant contes. 
 
 

 COMPTABILITAT 
 
Tal i com vam comentar a la reunió passada, hem comprat un portàtil nou per poder 
gestionar el tema de les factures emeses en els serveis de l’AMPA. Aquest tema serà 
gestionat a nivell intern de l’AMPA amb l’objectiu de minimitzar els costos que suposaria 
contractar-ho amb la gestoria. En breu iniciarem el procés. 
 

 ALTRES TEMES 
 
Renovació dels càrrecs Consell Escolar 
Es recorda el procés d’eleccions per a la renovació d’un dels representants del pares al 
Consell Escolar. Resta oberta la presentació de candidatures i el dia 26 de novembre caldrà 
anar a votar. De moment tenim constància a l’AMPA que ja hi ha una candidatura 
presentada i s’anima a la participació de les votacions del dia 26. 
 
Recollida d’alumnes en horari escolar (metge) 
Hi han hagut incidències amb pares i mares que han vingut a recollir als seus fills per 
portar-los al metge en horari escolar i estar una bona estona picant al timbre de l’escola. 
D’aquest tema s’ha parlat amb Direcció per trobar una solució. Des de Direcció ens 
comenten que s’ha fet una petició a l’Ajuntament per poder tenir una persona, com ara un 
conserge, per poder obrir la porta en aquestes situacions.  Mentre tant s’aconsella als 
pares de trucar a l’escola per telèfon des de la mateixa porta si veuen que ningú els obre. 
A veure si podem solucionar aquest tema abans d’acabar l’any. 
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Proposta circular butlletí AMPA 
S’aprova el contingut de la circular de novembre i s’acorda afegir-hi el tema del 
funcionament de les Aules lúdiques de menjador en dies de pluja. 

 
 Activitats de Nadal i Carnaval 

Pel que fa al Nadal es comunica que ja està previst que el Patge Reial arribarà a l’escola el 
dia 19 a les 15:00 a nivell intern. 
Ja estan programades les representacions dels Pastorets per part de 6è pel dia 5 de 
desembre al Teatre (per pares/mares, amics i familiars) i pel dia 14 a nivell intern de 
l’escola. 
Pel que fa a les decoracions de Nadal de l’Escola, aquest any l’Ajuntament ens plantarà un 
arbre de nadal al Pati. Des de l’AMPA hi posarem llumetes i decoracions, afegirem alguna 
sorpresa més, com ara la figura dels tres reis de l’orient i el Tió. Esperem acomplir les 
expectatives. 
 
Pel que fa al Carnestoltes, la Comissió va determinar que aquest any l’Abat Oliba aniria de 
Súperherois, LadyBug i CatNoir. Així mateix, més endavant informarem de quina manera 
participarem a la rua de Carnaval tenint en compte les nova fórmula que proposa 
l’Ajuntament de fer un Carnaval Escolar de matí . El Carnaval està previst, inicialment, pel 
24 de febrer. 
 

 
 Increment d’alumnes Poti Poti matí 
 

En l’últim mes s’ha incrementat l’assistència d’alumnes al servei de Poti Poti matí. Això ha 
comportat poder tenir una segona Aula d’acollida per poder organitzar amb més espai les 
activitats del matí 

 
PROPERA REUNIÓ AMPA: 12 DESEMBRE DE 2018 a les 21:00 h. 

(amb possibilitat que la reunió pugui passar al gener en funció de la disponibilitat. Qualsevol 
canvi de data será publicat a la web de l’escola, AMPA, reunions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Hipòlit de Voltregà, a 16 novembre de 2018 


