ASSAMBLEA ORDINARIA AMPA ESCOLA CATALUNYA

ASSISTENTS: 10 MEMBRES JUNTA + 14 SOCIS

Dia: Dimecres 28 de maig
Hora: 17h
Lloc: menjador escola

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Novetats en el servei de menjador.
Proposta tastets extraescolars juny.
Tancament de comptes del curs.
Valoració anual de les comissions.
Proposta assignar una part del romanent a un projecte proposat per l’escola o pares.
Aprovació i modificació si s’escau de càrrecs junta AMPA.
Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es fa resum de l’última acta d’assemblea ordinària (juny del 2013) i es recorda que es pengen a
la web.
2. Novetats en el servei de menjador.
Durant el curs hi ha hagut 3 incidències que s’han resolt seguint els protocols i les vies
habituals.
L’empresa actual, Gurmet, ha dut a terme el projecte que van presentar, però els 2 socis s’han
separat i a partir d’aquí la comunicació amb l’empresa ha estat amb certes dificultats.
S’han analitzat varies propostes i ens hem decantat per apostar de nou per la persona que ens
va presentar el projecte i amb qui el funcionament del servei era l’esperat i es farà la
contractació amb la nova empresa que ha muntat, Món i Taula. El contracte tindrà durada d’un
curs i així podrem valorar de nou la continuïtat o no amb l’empresa.
Altres anys s’ha demanat per part d’algunes famílies, incorporar un menú vegetarià. La nova
empresa ho té en compte i si algun alumne ho demana s’adaptarà el menú. Actualment, algun
esporàdic ho ha demanat i s’ha fet, però si fos algú fixe es podria acordar fer-ho.

3. Proposta tastets extraescolars juny.
S’exposa que durant els dies de jornada intensiva al juny, es farà un tastet d’activitats per tal
de poder provar les extraescolars i decidir inscripció de cara al curs vinent.
En breu es passarà circular amb informació dels preus i les activitats.
4. Tancament de comptes del curs.
Actualment, de les 366 famílies que hi ha a l’escola, 40 no son sòcies.
S’explica tancament de comptes (annexa) i el pressupost del curs vinent (a nexe), que s’aprova.

5. Valoració anual de les comissions.
Les comissions que no han tingut punt a l’ordre del dia exposen la seva part.
Pedagògica: durant el curs s’han fet diverses xerrades, després de fer una enquesta als pares
per saber els temes que volien que es tractessin. Aquesta enquesta, que es va fer online, va ser
contestada per aproximadament un 25% de les famílies.
L’assistència a les xerrades ha sigut variable, de 10 a 30 persones. En totes s’ha ofert
canguratge gratuït pels nens.
Festes: Pel que fa a festes, per carnestoltes es van encarregar de la contractació de ballanimació i del concurs de disfresses. També s’ha acordat la contractació de les activitats per la
festa de final de curs.
Es recorda que per tal de poder dur a terme les activitats que organitza l’AMPA cal la
participació de forma voluntària dels pares i mares, ja que ens cal ajuda per muntar,
desenvolupar i recollir.
Acollida: degut a la baixa demanda del servei al migdia (2-3 alumnes) es comunica que el
servei pel curs vinent desapareix.
Es manté l’acollida al matí, de 7:45 a 9h, i la de tarda de 16:30 a 17h. Les dues acollides seran
coordinades per l’empresa de menjador.
Web: Hi ha una nova web, més funcional i més interactiva. També s’ha obert un compte a
Twitter i es manté la pàgina de Facebook.
Cada vegada es faran més gestions a través de la web, com ara qüestionaris, inscripcions per
canguratge durant l’assemblea, etc.

6. Proposta assignar una part del romanent a un projecte proposat per l’escola o pares.
S’explica el projecte i s’informa que es passarà circular amb la convocatòria i les bases
(annexa).

7. Aprovació i modificació si s’escau de càrrecs junta AMPA.
S’aproven els següents càrrecs:
Presidenta
Laura Clotet
Vicepresidenta Iolanda Fernández
Tresoresa
Judit Majoral
Secretaria
Raquel Girón
Vocal Mireia Parera
Vocal Maria Jose Pérez
Vocal Sergi Gil
Vocal Araceli Belmonte
Vocal Esther Pardo
Vocal Manuel Roldan
Vocal Marta Vives
Vocal Pere Gelabert
Vocal Joana Melero
Vocal Lluisa Costa
8. Precs i preguntes.
En referencia al servei de menjador i amb relació al menú vegetarià, surt la proposta de fer una
jornada gastronòmica amb menú vegetarià que incloguin l’explicació d’aquesta elecció, tipus
projecte. També es podria fer extensiu a altres àrees, com ara el menjar ecològic. La comissió
en pren nota i ho comentarà a l’empresa.
També es demana que els nens es puguin rentar les dents després de dinar. Per problemes
d’espai, temps i recursos es considera que no seria higiènic. No obstant, com a altres escoles es
fa, es tractarà de nou el tema amb la nova empresa.
La mare d’un alumne amb intolerància alimentaria, felicita la gestió de la comissió en la
resolució d’incidències i valora positivament el canvi que hi ha hagut amb la nova empresa en
quant a varietat de menús per celíacs, ja que altres anys es limitaven a fer-los el menú a la
planxa i aquest curs se’ls fa arrebossats i tenen pa.
Una mare demana, referent a l’extraescolar de karate, que s’expliqui per endavant que durant
el curs es faran exàmens per optar a cinturó. Es respon que s’explica a reunió d’extraescolars.
Es pren nota i al proper curs es passarà circular amb l’explicació.
També comenta que creu que realment es paga per aconseguir el cinturó, però no es valora
realment el nivell.
Una altra mare demana tenir l’horari de les extraescolars amb temps, per poder-se organitzar.
Aquest any es passarà l’horari i les preinscripcions abans de finalitzar el curs.
També hi ha qui creu que multiesport 2 dies a la setmana per educació infantil és excessiu. Es
respon que hi ha la possibilitat d’apuntar-lo un sol dia.

Es rep la felicitació per part d’un assistent per l’última xerrada, altres pares/mares coincideixen
en que va agradar molt i potser es podria repetir ja que hi ha gent que no hi va poder assistir i
li hagués agradat.
Surt a debat de nou el tema de que hi ha gestions que realitza l’AMPA per tots els alumnes de
l’escola de les que se’n veuen beneficiats els no socis.
Se’ls avança que de cara al curs vinent s’estava plantejant fer un cobrament addicional de 10
euros als no socis en concepte de gestió de material sociabilitzat. Als assistents els sembla
correcte.
Es recorda que cal portar berenar per la festa de fi de curs i que cal ajuda per muntar, servir i
recollir.
Al finalitzar l’assemblea, hi ha 2 pares que s’ofereixen per entrar a junta.

