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REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA DE 21 DE MARÇ DE 2006 
 

Ordre del dia: 

1. Acta de la reunió anterior 
2. Tendalls i visita d’obres. 
3. Comissió Econòmica. 
4. Casal d’estiu. 
5. Informacions del Consell Escolar. 
6. Torn obert de paraules 

Comencem la reunió a les nou de la nit. 

1. Acta de la reunió anterior: 

- Llegim l’acta de la reunió del passat febrer i l’aprovem sense cap problema. 
Comuniquem que a partir d’ara totes les actes les penjarem a la pàgina web de l’Ampa 
per si la volem mirar abans de venir a la reunió. 

2. Tendalls i visita d’obres: 

- El Miquel Viñals, de la comissió d’obres constituïda el primer curs, ens explica com 
va anar la visita del responsable de l’Administració que va venir. 
 
- Tenen un pressupost de 60.000 euros per fer les obres. Els tendalls serà el primer que 
faran i va dir que ho farien ja, perquè ja comença la calor. Tindrem dos pressupostos per 
als tendalls: manuals o mecànics. Hi hauran diferents seccions per poder plegar-los amb 
més facilitat i ens explica les característiques de la roba i el color.  
 
- Ens van confirmar que potser dintre d’aquest pressupost podem fer els lavabos del 
pati, tot depèn de la part de pressupost que s’inverteixi en tendalls. 
 
- Torna a sortir el tema de la calor de l’escola i acordem que demanarem a la propera 
reunió del Consell Escolar una reunió amb la seva comissió de riscos laborals per veure 
què s’ha fet fins i ara i coordinar què es pot fer en el futur. 
 

3. Comissió Econòmica: 
 
La Isabel Valle, com a membre de la comissió, explica que la comissió ha estat 
reflexionant i creu que la figura del comptable podria anar deslligada de la del tresorer i 
potser això facilitaria el relleu d’aquest últim cada vegada que acaba el mandat. 
 
Consideren que si la part tècnica de la comptabilitat està supervisada per un professional 
extern hi ha més garanties d’estabilitat sense detriment que el tresorer i la comissió 
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econòmica estableixin els criteris per a l’elaboració dels pressupostos i tots els altres 
aspectes econòmics que afecten l’AMPA. 

 
Així els assentaments comptables es farien igualment des de la secretaria de l’AMPA, 
però un professional extern supervisaria la correcció tècnica i resoldria els dubtes que es 
puguin anar generant. En definitiva, proposen comptar amb un gestor per portar els 
comptes i assessorar-nos en el que ens faci falta i nosaltres exercirem els control del seu 
treball. 
 
El gestor serà el mateix que ja ens porta tot el tema de les nòmines dels monitors, que, 
un cop consultat, accepta fer aquesta funció pel mateix preu que ja cobra pels seus 
serveis actuals. 
 
La Comissió, a més, proposa que el càrrec de tresorer sigui assumit de manera 
provisional fins a la propera assemblea general per la Maria Teresa Font Miñano. 
 
Votem les dues propostes de la comissió econòmica i ho acceptem. 

4. Casal d’estiu: 

La Comissió, d’acord amb el compromís adquirit a l’última reunió, explica l’estudi a 
fons que s’ha fet sobre l’estructura i el pressupost del casal d’estiu i tots els canvis i 
modificacions que es proposen per tal d’aconseguir un casal d’estiu de qualitat amb un 
pressupost assumible per part de les famílies amb el menor risc econòmic possible per a 
l’AMPA.  

Amb aquest objectiu, es proposen mesures en quatre àmbits: 
 
 
RATIO I MONITORS-  
 
- Hi ha tres modalitats horàries de casal: de 9 a 13, de 9 a 15 i tot el dia (de 9 a 13 i de 
15 a 17). Depenent del torn necessitem més o menys monitors i per això tenim monitors 
d’activitat, monitors de menjador i monitors de suport. S’estan estudiant les tasques del 
monitors per aconseguir una millor qualitat del treball. 
 
- Hem fet una reestructuració dels monitors de tarda perquè de fet hi ha molts nens que 
venen pel matí i al migdia se’n van cap a casa, és a dir, que es necessiten menys 
monitors. 
 
- El pressupost el calcularem sobre una ràtio de 12 nens amb la possibilitat d’arribar a 
15 en moments puntuals, amb monitors de l’escola. El límit superior, però, serà molt 
estricte. L’experiència dels darrers dos cursos ens permet creure que aquest és el grup 
real assumible per part dels monitors. 
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EXCURSIÓ DELS DIVENDRES- Les excursions dels divendres les farem amb 
transport públic enlloc de fer-les amb autocar i això ens abarateix molt el preu: passa de 
4000 a 600 euros. 
 
- El dinar que facilitem a tots els nens per a la sortida dels divendres no el tindran inclòs 
en la quota els nens que durant la setmana solament vinguin pel matí. Podran portar-lo 
de casa o comprar un tiquet de menjador per a un dia. 
 
GUARDERIA- La part fixa de guarderia (sou de la        ) l’hem tret del pressupost del 
casal perquè l’assumirem en el pressupost de guarderia de tot el curs. 
 
ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA- Posarem un màxim de 140 nens per setmana 
per a la bona gestió el casal a nivell de menjador, control dels nens i espais del mateix 
casal. 
 
- Les dates de preinscripció seran estrictes i no acceptarem cap nen a no ser que hi hagi 
places vacants. L’any passat ens varem trobar amb el problema que alguns pares van 
inscriure els seus fills desprès del període d’inscripció i això ens va fer augmentar el 
cupo dels nens per setmana. 
 
- No s’acceptarà l’assistència de cap nen que no estigui prèviament inscrit. 
 
- Parlem de posar penalitzacions als pares que arribin tard sistemàticament a buscar els 
seus fills, el que no queda clar és el que tenim que fer. 
 
- Mantindrem la piscina i ens arriscarem que ens torni a passar el de l’any passat, és a 
dir, que entrin a l’escola fora d’horari escolar i ens la facin malbé. Però les monitores 
consideren que els nens estaven molt contents i esperaven l’hora del bany amb il·lusió. 
 
- Tota la informació la posarem a la motxilla dels nens i la penjarem a la web. 
 
- Les preinscripcions les farem al maig. 
 
Se senyala especialment que no podrem aplicar descomptes per setmana ni per 
inscriure més d’un nen, com vàrem fer l’any passat. Tot i així, les quotes, que es faran 
públiques més endavant, surten molt ajustades de cara a l’homologació de l’any vinent. 
 

5. Informacions del Consell Escolar: 

- Ens informen sobre les inscripcions del curs 2006-2007, sense cap novetat espcial. 
- Visita d’obres (ja ho hem dit abans.) 
- La sisena hora. És un tema que preocupa a tots els mestres. Encara no estava el pacte 
d’educació signat però ells ja estaven estudiant diferents propostes. 
- Informen que per al curs que ve s’ha de renovar l’equip directiu del centre. La Pepa 
Carreras, actual directora, es presenta a la reelecció. El Jordi Ribé, cap d’estudis, i la 
Maite Alcaine, secretària, deixen el càrrec perquè ja han complert el temps de la seva 
elecció i no es presenten a la reelecció. En el seu lloc es proposa el Miquel Queralt com 
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a secretari i la Núria Hivern com a cap d’estudis. L’equip aspirant ha de presentar un 
“projecte de direcció”, que ha de ser avaluat per una Comissió avaluadora de diferents 
estaments. Nosaltres per la nostra part nomenem la Marta Cordomí com a representant 
dels pares en aquesta Comissió.  
- S’informa que ja s’ha comprat una fotocopiadora nova. L’Administració ha aportat 
2000 € i l’AMPA la resta. 
- Es va fer una valoració sobre el tema de les rates al pati del col·legi. El problema està 
solucionat i es va fer d’una manera ràpida, però els professors voldrien que hagués 
existit una col·laboració més gran entre nosaltres i ells. De totes maneres el que encara 
no han fet són les mesures correctores que varem proposar per a evitar que es tornés a 
repetir. El Consell Escolar ha escrit una carta, dirigida a les mateixes persones de 
l’Administració a qui nosaltres varem enviar les nostres queixes, donant les gràcies per 
tot el que varen fer per solucionar el problema i recordant que encara estem esperant 
l’aplicació de les mesures correctores. 
- Van tenir una reunió extraordinària del Consell, per informar que s’havia produït un 
conflicte entre alguns nens/pares/mestres/monitors però que ja estava resolt. En certa 
manera va quedar la sensació de no saber ben bé de què es parlava però, en tot cas, es 
volia deixar clar que hi ha uns canals de comunicació establerts que són els únics vàlids 
per solucionar els problemes que puguin sorgir dintre de l’escola. 
- Ens anuncien un canvi del representant municipal al Consell. 

6. Torn obert de paraules: 

- Es proposa demanar si podríem penjar de la pàgina web una visita virtual de l’escola. 
Ens sembla una bona idea però podem tenir una sèrie de problemes: competències de 
l’escola, llei de protecció de dades (hem que demanar la Llei de protecció de dades i 
veure de quina manera hem d’actuar amb tots el temes relacionats amb la nostra web i el 
tractament de la informació) i ho hem d’estudiar molt bé.  
- Proposem de penjar els noms de tots els monitors que treballen per a l’Ampa: mitja 
pensió, menjador i extraescolars, per a un major coneixement per part del pares però cal 
valorar si això pot incomplir alguna normativa de la Llei de protecció de dades. 
- Volem demanar a tots els pares de l’escola que tinguin correu si ens el volen facilitar i 
el posaríem a la llista dels nostres contactes per aconseguir una altra forma de 
comunicació sense oblidar-nos de les que ja fem servir. 
- Un pare demana una resposta sobre un tema que va proposar ell mateix en la passada 
junta i que tractava de una monitora de P-5 que, segons ens diu el pare, castiga 
habitualment tota la classe amb uns tallers de silenci i els té a tots quiets a les seves 
taules. Una de les responsables de la comissió de menjador i espai migdia li contesta 
que ho ha esbrinat i ningú ha observat res. Sí que algun cop han castigat els nens a 
romandre en silenci i tranquils a les seves taules quan el to de la classe era molt alt, però 
era una cosa anecdòtica i no habitual com deia el denunciant. De totes formes el pare 
ens diu que, segons la seva filla, ara ja fa dies que no passa res però que si torna a passar 
parlarà ell mateix amb la monitora i la tutora. Nosaltres li diem que ell està amb tot el 
seu dret a parlar-hi si considera que els canals de comunicació no són prou eficaços. 
- Es proposa fer un curs de mecanografia dintre les activitats extraescolars. No es pot fer 
dintre de l’escola per falta d’espai i d’ordinadors però mirarem si podem trobar una 
acadèmia fora de l’escola i oferir l’activitat per als més grans. 
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- Presentem l’escrit que hem fet per als pares que sempre arriben tard a buscar els seus 
fills en l’horari de les activitats extraescolars amb els problemes que li comporta a la 
persona encarregada de l’activitat. Proposem la retirada del nen de l’activitat. 
- Posem la data a la festa de extraescolars: serà el 27 de maig. 
 
 
 

Propera Ampa: 

 26 de Abril de 2006 


