ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL D’AMPA
DATA: 28 de Gener de 2019
HORA: 19h
ASSISTENTS: 23 persones a més de la directora del centre (Esther Sanmartino), el coordinador
de menjador i d’extraescolars (Adrià Cervera), la cap de cuina (Anna Castillo) i la Cap
d’Administració (Silvia Fontas) i l’auxiliar administrativa (Mireia Llivina).
PUNTS A TRACTAR:
1. Evolució de l’AMPA:
- S’explica l’evolució que ha viscut l’AMPA des de la darrera Junta, i com s’ha passat d’una
AMPA-associació que funcionava per inèrcia a ser una AMPA-empresa en la que
s’intenta reglamentar tots els processos per a que tothom tingui clar funcions,
responsables i processos.
- Es reorganitzen les funcions dels diferents treballadors de l’AMPA. Es crea la figura del
cap de cuina.
- Es canvia la manera de funcionar de la Junta: Les comissions tindran autonomia i
traspassaran informació a la Junta periòdicament a través dels vocals, un de cada
comissió.
2. Balanç de curs 2017-18. S’expliquen els conceptes més rellevants i alguns canvis
produïts que han facilitat un estalvi de gairebé 1.2096,57 euros. Alguns dels conceptes
més rellevants a destacar son:
- Costos en personal: Concretament, es va parlar de reducció de personal, ja que a P3 es
compta amb una persona de més que permet tenir una peça de suport allà a on es
necessita. Això fa que quan hi ha baixes de personal, aquest monitor les cobreix. Tot
plegat fa abaratir costos en baixes i altes de personal.
- Queviures: A nivell de queviures es destaca els canvi de proveïdors. Es va canviar la
botiga de barri pel gran proveïdor. Això també és gràcies al canvi en l'estructura que
actualment hi ha a la cuina, amb una Cap que pot ocupar temps en fer la recerca de
productes (fruites, carn, peixos) amb proveïdors que ofereixen productes a millor preu
sense perdre qualitat. També cal destacar que la compra diària facilita adquirir
queviures de temporada.
- Gestoria: Enguany la gestió de nómines la fa una gestoria i la gestió de comptabilitat es
fa des de despatx (Silvia Fontas) amb la col.laboració de la comissió econòmica.
- Diestista: Fins el curs passat comptavem amb la col.laboració d’una Dietista per
confeccionar els menús. Ara aquesta feina l’està realitzant la Cap de cuina, amb la
supervisió d’una mare de l’Escola.
S’aprova el balanç.
3. Balanç del primer trimestre del curs actual: Actualment tenim un superàvit de
29.755.78. Aquesta quantitat però no és del tot real perquè d’aquí s’ha de descomptar
factures que encara no s’han liquidat o pagaments com el de la Seguretat Social dels
treballadors del mes de Desembre. Es pregunta si existeix algun fons per si es necessari

cobrir despeses de la cuina o el menjador. S’explica que fins ara les despeses grosses
que van sortint han estat a càrrec del Consorci. Tot i així des de cuina, durant aquests
mesos s’ha aconseguit un congelador amb uns del proveïdors que hi ha i també mateix
es vol fer amb un forn que encara s'està gestionant.
S’aprova el balanç d’aquest primer trimestre.
4. Pressupost d’aquest curs. Es demana disculpes per no tenir-lo en aquest moment
encara s’estan elaborant i no s’han pogut acabar.
5. Procediments: Des de la junta s’han elaborat una sèrie de procediments. Són 4:
- Incidències: Es pretén recollir per escrit qualsevol circumstància fora del que és habitual
(cuina, menjador, relacions, etc) de cara a facilitar-ne la comunicació i poder fer un
seguiment per poder solucionar-lo i/o evitar que es torni a repetir.
- Gestió d’impagats: té com a objectiu fer un seguiment i donar suport al despatx dels
impagats que registra l’AMPA mensualment, ja sigui de menjador, d’extraescolars,
d’AMPA o de socialització.
- Comunicació i autorització de despeses: Aquest procediment pretén facilitar el control
de la despesa i del pressupost per part de la Junta.
- Sol.licitud de permisos i incidències laborals: Aquest procediment pretén assegurar el
correcte registre per al control de permisos i incidències del personal i la comunicació
d’aquests a la Junta de l’AMPA pel seu coneixement.
Tots aquests documents els podeu trobar penjats al blog de l’AMPA.
6. Quota diferenciada de socis i no socis: Es presenta una proposta de crear una quota
diferenciada entre els socis i no socis per tots aquells serveis que ofereix l’AMPA.
S’aplicarà al preu normal un 5%. Aquesta proposta s’aprova en Assemblea (amb 23 votes
a favor i cap en contra) i es farà efectiva a partir que s'enviï la comunicació d’aquesta
acta a les famílies de l’escola.
Una família fa la proposta de pagar la quota de l’AMPA en un altre més de l’any, ja que
en alguns casos fer-ho tot el mateix mes, suposa un esforç econòmic important. Fins ara
es fa així perquè per comprar els llibres per l'aplicatiu es necessari tenir pagada la quota
de l’AMPA. Es pot pensar quina manera pot ser més viable perquè en aquest cas aquelles
famílies que no arriben, excepcionalment puguin pagar la quota de l’AMPA.
7. Comissions: Són grups de treball conformat per pares i mares de l’escola que volen
donar suport a diferents àmbits que envoltant a l’AMPA com per exemple: menjador,
extraescolar, Pirata Calamare, etc., així doncs s’explica com estan en aquest moment les
diferents comissions.
- Extraescolars: Continua treballant seguint el fil del que s’estava fent. Tenen com a
objectius limitar el número de places, millorar la qualitat de l’activitat. Es demana
respondre les enquestes per tenir un feedback.
- Menjador: S'està treballant en un nou pla de funcionament, en la formació dels
monitors parant especial atenció al tema dels al·lèrgens i en donar suport a l’equip de
cuina en totes les tasques que han assumit de nou.
- Comissió econòmica: Funciona des de fa poc, encara ha de valorar si són dos perquè
també està la de RRHH i econòmica. En general, realitzen tasques de suport i
assessorament en aspectes relacionats amb la gestió de nòmines i comptable.
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Comunicació: S’ha incorporat gent nova, a partir de les ultimes trobades. Es centrarà
durant aquest any en renovar les vies de comunicació i buscar el mitja més idoni per que
arribi la informació a tothom.
Festes: Es torna a activar aquesta comissió, el seu objectiu és l’organització i la gestió de
les festes a càrrec de l’AMPA.
Pirata Calamare: Es comunica que hi ha un nou Cap de colla, Xavi Garcia. Serà el motor
de les convocatòries, transport i altres recursos que s’han d’organitzar per a participar
en les diferents trobades.
Famílies: Aquesta comissió és nova. Es reuneix per primera vegada el dia 30 de gener
per organitzar xerrades, formacions i activitats d'interès per la comunitat de pares i
mares de l’escola. Es parla d’escoles de pares/mares, centre de recursos, etc.
Hort: Aquest any es té l’interès de tenir una compostadora i de comprar recursos. De
moment són 5 persones. Es comenta la possibilitat d’adjuntar aquesta comissió amb la
de pati que existia fins ara. Es crea una mica de debat sobre els avantatges i
desavantatges de fer-ho, així que està pendent d'analitzar-se. La directora de l’escola
parla d’un projecte que es desenvoluparà aquest curs, anomenat Mediam, per treballar
conjuntament la resolució de conflictes i la comunicació no violenta, com una activitat
per millorar la convivència al pati. També s'ha fet un treball de participació amb els
alumnes de l’escola, es va crear una bústia per recollir els suggeriments pel pati segon
els diferents cursos i després els de 6è és van ocupar de fer el buidatge de la informació.
També es comunica la inauguració de pati el 16 de febrer, una convocatòria oberta a
tothom. També surt el tema dels pati oberts, un programa que desenvolupa
l'Ajuntament a aquells espais escolars on es realitza activitats.
Camins escolars: S'explica una mica en que consisteix aquesta comissió i cap on va. Està
previst realitzar una reunió informativa el dimarts dia 26 de febrer dirigida per les
famílies. Aviat s’enviarà convocatòria. Cal ressaltar que es necessari captar gent en
aquesta comissió per tirar endavant el projecte.

8. Renovació de càrrecs de la Junta: Alguns càrrecs s’han de renovar després dels dos anys
reglamentaris i altres demanen la substitució per motius personals. S’explica que hi ha
hagut moltes dificultats per fer aquesta renovació perquè hi ha persones que, tot i voler
col·laborar (p.e. futur president), necessiten un temps per entendre el funcionament de
l’AMPA. Per tant la Junta actual és en certa manera provisional, fins a la primera
assemblea del proper curs.
En finalitzar l’assemblea encara no s’han cobert tots els càrrecs vacants. Comptem amb
l’aprovació dels assistents per cobrir-los segons els nostre criteri.
A dia d’avui, 7 de febrer de 2019, la nova Junta queda formada pels següents càrrecs:
- Vocal: Miquel Cabra
- Presidenta: Margarita Barrera
- Vocal: Ruth Maestro
- Secretari: Josep Ametlla
- Vocal: Marcos Sánchez
- Tresorera: Rosedgar Peña
- Vocal: Xavier Burgalés
- Vocal: Carles Rojals
- Vocal: Marta Vidal
- Vocal: Aurora Callejas
Agraïm la presencia de tots els assistentes. Acaba l'assemblea a les 21hores.
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