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Dia: 21-12-2016 
Hora: 21:00h 
Curs: 2016-2017 
Assistents: 11 
 
Ordre del dia: 
 

A. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
B. Informacions de les comissions. 
C. Informació del Consell Escolar. 
D. Renovació Consell Escolar. 
E. Altres 
F. Relleu de Junta i Comissions. 
G. Torn obert de Paraula. 

 
A. Aprovació de l'acta anterior. 
 

Cap esmena a l’anterior acta així que queda aprovada. 
 
 
B. Informacions de les comissions: 
 

Comissió Casal Estiu. 
 

La comissió comenta que cap membre del AMPA s’ha presentat per fer el relleu 
per la comissió, fa temps que la comissió ha demanat el relleu i donada la 
situació actual que no hi haurà comissió però que alhora veuen que es un 
servei important per les famílies de l’escola i també el barri i proposen oferir 
l'activitat a una empresa externa que ho gestioni. 
 
Han mirat varies opcions sempre seguint el criteri que fins ara teníem respecte 
el més beneficiós per les famílies, que estiguin homologades per l’Ajuntament 
de Barcelona i les famílies amb més necessitats tinguin opció a les beques i les 
beques Gresol que La Caixa dona com entitat privada. 
 
S'ha confirmat que els preus són els establerts per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Les activitats serà com ara 1 dia de piscina i un altre de sortides. 
 
El pagament també es podrà fer amb dos terminis un el mes de juny i l’altre el 
mes de juliol, això era molt important ja que la comissió ho veia com un punt 
important per les famílies. 
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La comissió farà una nova reunió a principis de gener amb les dues empreses, 
que més s’ajusten el model de l’escola, per poder triar la definitiva ja que el dia 
12-01-2017, és la 1era reunió per l’homologació i les empreses demanen una 
previsió i tenint amb compte que a finals de gener principis de febrer s’ha de 
presentar el centre d’interès a l’Ajuntament. 
 
Demanen als assistents que es faci votació per aprovar aqueta que el Casal 
d’Estiu s’externalitzi. 
 

Votem: 
 
11 vots a favor 
0 abstencions 
0 vots en contra. 
 

Uns membres de la Comissió seguirà aquest any amb l’empresa nova per 
ajudar-la en tot el que faci falta i així també explicar la nostre manera de fer i 
treballar. 

 
Comissió econòmica 

 
Aquest any s'ha presentat el Impost de Societats, ens comuniquen que Hisenda 
pot mirar els anys anteriors i reclamar-nos per no estar presentades.  
 
Volen manifestar que l’antic gestor no ho feia i ells com a comissió no es fan 
responsables ni la Junta actual tampoc ja que no estava assabentada fins ara, 
ni les antigues juntes.  

 
Comissió Loteria 
 

Fan una bona valoració ja que nomes s'han tornat 16 talonaris, tot i que hi ha 
100 famílies que no han comprat, la resta ha comprat més quantitat. 
 
S'informa a les famílies que hi ha una família que a dia d'avui no ha pagat ni 
retornat la matriu de la loteria lliurada i que el rebut per l’import de la loteria li 
giraran en el proper rebut, (això s’ha fet en altres ocasions en els últims 
cursos). 
També comenten que amb aquesta família per al any vinent, només li donaran 
la loteria si realitzen el pagament insitu.  
 
Els assistents per unanimitat troben les mesures proposades per al curs vinent 
correctes. 
 
Un membre de la comissió comenta el seu malestar ja que quan va entrar a 
formar part de la comissió, els diners recollits es destinaven a diferents 
projectes en benefici dels nens com per exemple l'estructura del pati entre 
d'altres. 
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Però últimament això ja no es fa i pregunta si aquests diners es destinen a 
cobrir despeses de famílies que no fan els pagaments corresponents – 
impagats- segons els serveis que utilitza, ja que si aquest es el cas es planteja 
marxar de la comissió, ja que ella pensa i sent que no es així com es transmet 
a les famílies alhora de demanar implicació en la compra i que els beneficis 
aleshores no són gaudits per tots els nostres nens, com en un principi ella creia 
i es feia. 
 
El membre de la comissió econòmica que estava a la reunió i ha marxat per un 
problema personal, via telèfon mòbil confirma que aquests diners ara mateix 
s'utilitzen per cobrir impagats i poder fer front a diferents pagaments, però es 
podran veure les xifres reals en el tancament anual, que s’intentarà que estigui 
preparat el mes de gener. 
 

Comissió Tots Som Especials. 
 
Expliquen que amb el seu pressupost de Tots Som Especials van contractar a 
una coaching que va fer reunions amb els monitors per poder orientar-los i 
oferir formació i una empresa Oratge amb 3 monitors.  
 
Finalitzat el curs la coaching va fer reunió amb els membres de Tots Som 
Especials i membres de la comissió de Serveis per donar una explicació del 
que havia vist. 
 
El informe que ha realitzat aquesta persona ens diu que l’equip de monitors te 
diferents carències: 
 

1. No existeixi una figura que lideri l’equip, ja que la figura de 
Coordinadora no la veuen com a tal i així es difícil poder portar a 
terme cap projecte.  

 
2. També expliquen que veu que no tenen un projecte de menjador en 

general i aleshores es complicat fer un per nens amb NEE, que 
primer s’hauria de fer un projecte per tots i després un altre més 
específic per nens amb NEE. 

 
3. Expliquen que també troba que existeix una falta de criteri davant 

d’algunes situacions, sobre els nostres infants i que davant algunes 
situacions falten ganes i experiència. 

 
4. Afirma que en algun moment ha sentit falta de respecte cap a ella i 

en varies ocasions va assessorar a monitors a l'hora de fer front a 
situacions amb els infants i la resposta obtinguda era la no 
acceptació dels consells dient que ja saben com gestionar al seu 
grup i no fent cas dels consell rebuts. 
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5. La coaching diu que una part de l’equip no vol fer cas dels consells 
però una altre part si i així es complicat ficar mesures, ja que així no 
es pot treballar. 

 
6. Per altre banda també es van contractar a monitors de reforç per  

nens de necessitats especials i la valoració que ells han fet es 
negativa respecte als monitors que tenim ja que no els van integrar 
en el grup en cap moment i la tasca realitzada tampoc va ser la 
correcte. 

 
Les dues comissions –Espai migdia i Tots Som Especials- han estat juntes en 
aquest projecte ja que el no tenir cap projecte en general també afectava a 
l’espai migdia. 
 
Després d’escoltar el que han exposat la Comissió de Tots Som Especial i 
Serveis, la família Quintana  diu que ell volia plantejar en aquesta reunió crear 
una comissió del que ell formaria part per valorar els monitors que tenim 
contractats.  
 
Es crea aquesta comissió que estarà formada per la família Francesc Quintana 
i l’Anais López, treballaran plegats i faran un estudi dels avantatges i 
desavantatges que te el tenir el monitoratge com a personal propi de l’AMPA. 
Com en el seu dia es va fer amb les cuineres de l'escola, que antigament 
estaven contractades directament per l'AMPA i ara mateix son de Pam i Pipa 
de l’empresa que tenim actualment contractada de menjador. 
 
És comenta que és un tema molt complicat de gestionar per que les famílies no 
som gestores de personal i aquest monitoratge estan amb els nostres fills.  
Som famílies voluntàries per fer aquestes gestions i els temps van canviant i a 
vegades els canvis no agraden a tothom.  
 
Els assistents ho valoren molt positivament, i es demana si es possible poder 
tenir informació durant el llarg d’aquest curs i si fos necessari realitzar una 
assemblea extraordinària, per així podem tenir una decisió clara i poder aplicar-
la de cara el curs vinent 2017-2018. 
 
L’Anais i el Francesc es comprometen a parlar tant amb el nostre equip com 
amb mirar empreses externes, per poder presentar-ho davant una assemblea. 
 
També s’acorda  portar a la propera reunió de famílies, les despeses que ens 
suposa tenim tants monitors contractats per nosaltres.  
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C. Consell Escolar. 

 
 
D. Altres 
 

1. S'informa a les famílies que per diferents motius el pare que feia la 
recollida de taps no ho podrà seguir fent, així que no podrem portar més 
taps a l'escola, almenys de que algú s’ofereixi voluntari per realitzar 
aquesta tasca. 

 
2. Torna a sortir el tema del relleu de Comissions, necessitem gent per: 

Serveis, Econòmica, Casal, Revista. Acordem enviar una altre vegada el 
mail del Relleu de Comissions ja que sinó el pròxim curs podem tenir 
problemes amb algunes comissions. 

 
E. Relleu de Junta 
 
La Junta exposa que una de les tres Vocals que forma part de l’actual Junta ha 
presentat la seva dimissió i que dintre de la Junta existeix un lloc vacant de 
Vocal que si algú vol formar part, és pot dirigir a qualsevol membre de la Junta, 
i farem tots els paper necessaris de Registre. 
 

PROPERA REUNIÓ:  24-01-2017 a les 16:45h. 
 
 

Vist i plau 

 

 

La Secretària       La Presidenta 

 

 

 

Judith Viñas       Anais López 


