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ACTA REUNIÓ D’AMPA 13-12-2018 

ACORDS 

 DECRET DE MENJADOR 
 
Seguiment i evolució 

- El Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit va aprovar la moció presentada per l’AMPA 
respecte a la defensa del nostre model de gestió del menjador. Acord de tots els 
grups polítics per unanimitat. 

- La reunió de les 7 escoles al Consell Comarcal va generar una expectativa agredolça. 
Per una banda recolzen el nostre model de gestió, però per una altra banda acataran 
qualsevol decisió que vingui de la Generalitat i Ensenyament. 

- Des d’Ensenyament s’ha baixat el to sobre tirar endavant el Decret de menjador 
donat que no hi ha consens entre Escoles, AMPAS i FAPAC. En qualsevol cas, no 
podem baixar la guàrdia amb les nostres reivindicacions.  

- La setmana que ve, tindrem la pancarta de les 7 escoles que defensem el model 
d’autogestió. La penjarem a l’Escola. 

- Hem de fer arribar les signatures a Ensenyament per donar suport, força i 
recolzament al nostre model de gestió del menjador. Marquem el dia 20 de 
desembre com a últim dia de recollida de signatures. El gruix de signatures es 
presentarà des de les 7 escoles. 

 
 MENJADOR: 

 
Estem d’acord en la possibilitat de poder canviar d’entitat bancària degut a les despeses 
que tenim associades a les comissions. El moment idoni seria de cara al proper curs 2019-
2020. Anirem fent prospeccions per parlar amb altres entitats bancàries i veure quin 
tracte ens donarien en el cas de traspàs. Anirem fent el seguiment. 
 
Es descarta la possibilitat de disposar d’una TPV per pagaments pel cost que tindríem 
també per comissions. 
 
Acordem de disposar d’una targeta de dèbit per poder fer pagaments puntuals fora de 
proveïdors habituals. Aquesta targeta serà responsabilitat d’una sola persona de la Junta i 
per aquesta, hauran de passar totes les autoritzacions de pagament. 

 
 COMPTABILITAT 

 
Seguiment del sistema de factures emeses. S’acorda poder quedar una dia amb el 
vicepresident de la Junta per poder fer el volcat de dades en la nova aplicació i definir 
criteris. 
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 MENJADOR / MONITORS 

 
Problemàtica per penja abrics. 
Es posa de manifest que al menjador no tenim penjadors i el nens/nenes a l’hora de 
menjador han de deixar la roba i els abrics a sobre de dues taules, sovint cauen a terra o no 
hi caben. Es decideix comprar uns penjadors i que els pugui penjar en Mariano. De moment 
s’han comprat 32 penjadors i a veure si podem tenir més endreçat aquest espai. 
 
Canvi ubicació Despatx AMPA. 
Arran de la inspecció sanitària que vam tenir a l’octubre, hem de treure el despatxet de 
l’AMPA de la seva ubicació a la cuina per un tema de (àrees netes i àrees brutes segons 
terminologia de sanitat). El material que normalment fa servir la Natàlia com ara 
impressora o material de manualitats es traslladarà al quartet de pilotes del menjador on 
en Mariano ens posarà unes prestatgeries. 
La resta de documentació i material caldrà ubicar-lo al despatxet de l’AMPA al costat de 
biblioteca i allà plantejarem el nou despatx. Això vol dir que algun dissabte haurem de 
quedar per fer el trasllat d’arxius i material. 
 
Hàbits d’higiene al menjador. Aclariments 
Arran d’algunes consultes que arriben a l’AMPA sobre aquests temes, en Dani vol aclarir i 
comenta que els hàbits com ara la higiene bucal dels nens i nenes a l’hora de menjador, és 
un servei voluntari que s’ofereix als alumnes i que sota cap concepte els monitors/es poden 
controlar o obligar als usuaris que es rentin les dents, bàsicament per una qüestió de 
competències en higiene o sanitat que no tenim. 
En aquest sentit, és responsabilitat dels alumnes el fet de portar el necesser i deixar-lo a 
l’escola cada setmana i fer ús després dels àpats segons indicacions del monitors. 
En el cas que una mare o pare vulgui que es faci un seguiment més exhaustiu d’aquest hàbit 
haurà de parlar-ho amb la coordinadora de menjador i aquesta ho transmetrà al monitor/a 
que pertoqui. 
D’aquesta manera el monitor/a anirà informant al pare o mare en qüestió sobre l’evolució 
d’aquets hàbit a través de l’agenda. 
  
Detall de Nadal pels monitors de Menjador 
Com cada any es fa una petita panera com a obsequi a les cuineres, monitors de menjador i 
a la Mercè de Poti poti  amb motiu de les festes de Nadal. És una manera d’agrair-los el 
tracte, dedicació i paciència als nostres fills i filles.  
Les paneres es lliuraran el dia 20. Alguns pares ja s’han ofert a venir al migdia per fer 
l’entrega. Pel que fa a la Mercé li donarem al dia 20 a l’hora de Poti Poti (matí o tarda) 
 
Així mateix també hem comprat un detallet pel patge reial que vindrà el 19 de desembre a 
la nostra escola. 
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 ACTIVITATS DE NADAL  
 
Repassem les activitats de Nadal que tenim entre aquesta setmana i la que ve. 
Divendres 14. Sessions internes de pastorets. El dia 13 vam venir per muntar escenari, 
cortines i llums. 
Dimecres 19. Visita Patge Reial adreçat als alumnes de cicle infantil i inicial. El pares poden 
entrar. 
Dijous 20. Amic invisible del menjador i Cantada de nadales a la Pista 
 

 CARNESTOLTES 2019. REUNIÓ AMB EL REGIDOR. 
 
Des de l’AMPA vam fer saber la nostra disconformitat amb el nou format de Carnaval que 
prepara l’Ajuntament de Sant Hipòlit, un Carnaval un diumenge al matí que acabaria en una 
arrossada popular a la pista i al migdia. 
Aquest canvi d’horari vindria generat pels aldarulls i altercats de l’any passat resultat de la 
combinació de jovent i ingesta desmesurada d’alcohol al carrer.  
 
L’Ajuntament al·lega que no pot fer front ell sol a la despesa que suposaria pagar una 
empresa externa de seguretat per controlar el Carnaval i per tant, opta per aquesta nova 
fórmula de Carnaval d’escoles al matí. 
 
El Regidor de Cultura va venir el dia 12 per argumentar-nos la situació i el perquè de tot 
plegat. No obstant, nosaltres vam demanar que es pogués arribar a un acord amb 
l’Ajuntament de Les Masies per poder pagar conjuntament aquesta despesa i poder deixar 
el Carnaval en el format que tenia abans. En cas contrari l’Abat Oliba no participaria amb 
carrossa per aquesta edició per un tema logístic i ho faria com a simple comparsa. 
 
Per arribar a un acord, hi ha marge fins a finals d’any. En cas contrari l’edició d’aquets any 
serà pel matí. Al cap i a la fi del Carnaval ens beneficiem i participem els dos pobles i 
hauríem d’anar a la una i amb voluntat d’acord. 
 
 

 ALTRES TEMES 
 
- S’ha trobat material de la Brigada al quartet del pati on l’AMPA te material. Es parlarà 

amb direcció per recordar que aquest quartet és de l’AMPA i no es poden deixar coses o 
trastos de la Brigada. 

 
- Alguns pares i mares s’han queixat que a vegades durant els 15 minuts que l’escola obre 

les portes abans de les 9:00 no han vist a ningú per vigilar als alumnes. Es parlarà amb la 
Juani per veure que ha pogut passar. 
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- Es comenta des de Direcció que és possible que el dia 21 de desembre puguin haver-hi 

afectacions i talls de carretera per l’aturada general, en aquest sentit, és probable que 
alguns professors no puguin arribar al centre i potser hi hauran serveis mínims a 
l’escola. És un tema que hem d’anar fent el seguiment al llarg de la setmana per veure 
com evoluciona. 

- Des de l’AMPA, encara que hi hagin serveis mínim, en un principi podem garantir el 
servei de menjador. 

 
 

BONES FESTES I BON NADAL 
 

PROPERA REUNIÓ AMPA: 17 GENER DE 2019 a les 21:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Hipòlit de Voltregà, a 14 DESEMBRE de 2018 

mailto:ampaabatoliba@gmail.com

