ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ESCOLA POMPEU FABRA
Caràcter: Ordinari
Data: 18/06/2015
Lloc: menjador de l’escola

ASSISTENTS
11 assistents i 5 membres de la Junta: Susanna Caselles, Cristina Caselles, Neus
Ros, Gemma Oliveras i Sílvia Valentí.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta anterior
S’acorda que es penjaran les actes a la web de l’Ampa i així no caldrà llegir-les
durant les assemblees.

2. Estat de comptes del menjador
La presidenta presenta als assistents en Xevi de la gestoria Capgir. Ens explica les
seves funcions i el servei que dóna a l’Ampa. Gestiona el menjador de l’escola i
l’acollida matinal. Anomena les monitores així com també la cuinera i les seves
ajudants, una de les quals, la Rossi, es jubila aquest any.
Comenta que la cuinera té autonomia alhora de realitzar la compra del menjar, que
ho fa seguint uns criteris nutricionals.
Explica i detalla els comptes de l’Ampa per aclarir els possibles dubtes que hi pugui
haver:
-

-

Menjador:
o Ingressos: quotes
o Despeses: Personal (servei de monitores), aliments, despeses de
gestió Capgir, utillatge (taules, cadires, nevera, ventilador, tovallons
paper), subministraments,..
Acollida matinal:
o Ingressos: Quotes
o Despeses: Personal i material. Es comenta que durant aquest curs
s’ha rebaixat el preu.

Es detalla les quotes del menjador actuals: 5,40€ pels alumnes fixes, 5,95€ pels
alumnes discontinus i 6,50€ pels eventuals.

En Xevi demana si hi ha dubtes. Una de les assistents planteja el tema de la baixada
de l’Iva que hi ha hagut. En Xevi concreta que l’Iva ha baixat des del gener de 2015 i
només ha repercutit en el servei de monitoratge. De moment no s’ha aplicat
encara, donat que per aquest curs, les beques ja estaven concedides. Es diu que
l’any vinent sí que es preveu que s’apliqui. La presidenta concreta que la previsió
és baixar dels 3 preus actuals, 10 cèntims. Per tant els preus serien els següents:

-

Quotes alumnes fixes: de 5,40 a 5,30€
Quotes alumnes discontinus: de 5,95 a 5,85€
Quotes eventuals: de 6,50 a 6,40€

Una de les assistents pregunta si la cuinera pot comprar on vulgui els aliments i en
Xevi respon que en aquest sentit té llibertat per escollir. Explica que s’ha de buscar
distribuïdors més grans per segons quin producte, però pot triar. Molts
distribuïdors que te capgir, ja els teníem a l’escola anteriorment. Comprar a través
d’ells ens pot resultar més econòmic per segons quins productes que es compren a
l’engròs.

Una assistent pregunta el preu que costaria uns fogons nous, en cas que
s’espatllessin. En Xevi respon que podria costar uns 6.000€ aproximadament i una
campana uns 4.000€. Per aquest motiu, és important tenir un bon romanent.
Explica també que si deixen de venir 5 nens al menjador, deixaríem d’ingressar
5000 euros. Explica que és important tenir una bona previsió (pot baixar el
número d’alumnes, la qual cosa significaria acomiadar monitores,…). Per tant
doncs, no només s’ha de tenir en compte el material del menjador i la cuina que es
poden malmetre. Alhora en Xevi detalla que una indemnització d’una monitora
amb uns 10 anys d’antiguitat, podria suposar un cost de 5.000 euros
aproximadament.
3. Estat de comptes de l’AMPA

Es detalla l’estat de comptes de cada concepte.
-

Escola esportiva: Aquest any no s’ha comprat material (normalment
material esportiu). Es comunica que el responsable de l’escola esportiva
actual, en Jordi Pibernat, donat que ara formarà part de l’ajuntament, no
podrà continuar amb la seva tasca, sinó només de forma puntual. Caldrà
doncs contractar una persona responsable per assolir aquesta tasca. Es
proposa en Sergi Barcelona.
D’altra banda es comenta que un dels monitors, en Toni, el qual donava el
servei de forma gratuïta, l’any vinent no hi serà. En cas que tinguem el
mateix volum de nens inscrits, caldrà agafar un nou monitor i per tant, això
implicarà un augment del preu de la quota:
o Quota 1 dia a la setmana: augment de 10 a 12€/mes
o Quota 2 dies a la setmana: augment de 18 a 20€/mes

-

En cas que hi haguessin menys nens inscrits, podríem deixar el preu actual
donat que no es contractaria un nou monitor.

Casal juny curs 2013-14: la presidenta comenta que aquest any hi ha hagut
molts inscrits (99) i que ha agradat molt. Hi ha hagut més nens que l’any
passat. Es comenta que una de les activitats ha estat la visita dels bombers i
municipals a l’escola. La presidenta anomena el nom de les monitores

-

d’aquest any, les quals totes tenen el títol de monitor i una d’elles està
realitzat les pràctiques de magisteri.
Acollida Matinal: està previst abaixar 2 € del preu, donat el benefici que hi
ha hagut. Les quotes quedarien de la següent manera:
o Quota des de 7.45 a 9h: de 34 a 32€ (28€ qui té un segon germà)
o Quota des de 8.30 a 9h: de 18 € (16 € qui té un segon germà)
o Els nens que vinguin puntualment, el preu continuarà essent de 3 €.

Es té previst de penjar els preus a la web de l’Ampa.
-

Servei piscina: s’explica que hi ha hagut un resultat negatiu per aquest curs.
Algunes quotes encara no s’ha cobrat, tot i que normalment al final s’acaba
cobrant. En el moment del resultat, algunes quotes encara no es deurien
haver cobrat.
Una de les assistents explica que el seu fill agafa fongs i “mol·luscos” des que
va a la piscina i planteja que les instal.lacions potser no estan prou bé. Un
altre assistent diu que en principi la piscina ha de passar els controls
pertinents.
S’ACORDA QUE des de l’ampa es parlarà d’aquest tema al nou ajuntament.

-

Quotes socis. Diners destinats a:
o Compra d’ordinador, fotocopiadora
o Obres
o Pintura de la façana del gimnàs i graderies
o Compra de finestres noves (de moment s’ha gastat 5.000 euros per 6
finestres). Un assistent comenta que hauríem de parlar amb
l’ajuntament per tal que col.laborés amb el pagament de les finestres.
o Grup de teatre per la diada de St. Jordi
o Pati de tallers (empresa que va organitzar els jocs tradicionals)
o Sopar fi de curs (amb el restaurant Ca l’Alissa i donat que el preu era
força elevat, es va posar un preu molt ajustat per tal que no sortís
molt car).

Es comenta que aquest any ho farà la Carme, la cuinera de l’escola, i es diu el
número d’assistents. El servei format per: 2 persones que han vingut a fer proves
com a substituts de a la Rossi, una noia de Bonmatí i 2 pares. A altres llocs el servei
puja molt.
-

-

Material escolar: l’escola posa el preu i aquests diners es destinaran per
l’any vinent.
Llibres: aquest any es comenta que han baixat una mica els preus.

Resultat final ha estat negatiu, donades les grans despeses que hi ha hagut
(sobretot les obres, finestres, excursions,… han estat inversions de gran import).
4. Despeses previstes per a l’any vinent:

-

L’ escola proposa comprar pissarres digitals (ara només n’hi ha a 3 classes).
Diuen si hi volem col.laborar, de manera que l’escola hi aportaria una part i

l’Ampa una altra. (Ensenyament deu diners de les obres del pati i amb
aquests volen comprar les pissarres). Es comenta que com més pissarres
compres, més barat resulta.
Un assistent comenta que abans de començar les classes, les pissarres són
més econòmiques i que en aquest moment resultarien més cares. Es
comenta que des de l’Ampa es comunicarà a l’escola. Es proposa que l’Ampa
hi participi amb 5.000 Euros. Un assistent es pregunta que com és que les
pissarres de la Generalitat no arriben mai a l’escola i comenta que a altres
escoles, en general, tenen pissarres digitals a totes les aules i pagades per la
Generalitat. Als assistents els sembla bé de participar en la compra de les
pissarres.

-

La presidenta de l’Ampa proposa que, donat que hi ha un romanent
important al compte del menjador, podríem aportar uns diners a l’estalvi
(uns 10.000 Euros) i la resta, destinar-ho a fer coses per a l’escola (obres
del pati del darrera, per exemple. Es comenta que arreglar-lo suposaria uns
12.000 Euros aprox). Des de l’Ampa es diu que es vol parlar amb
l’ajuntament i plantejar que hi col.labori. Un assistent comenta que aquesta
despesa hauria d’anar a càrrec de l’ajuntament. El compte de l’Ampa es
deixarà igual. Entre els assistents es prefereix invertir en la millora del pati
del darrera que en finestres. S’ACORDA QUE des de l’Ampa s’insistirà amb
l’Ajuntament per tal que col.labori amb les obres del pati.

-

Altres propostes pel curs vinent: pintar la façana del gimnàs i fer-hi un
dibuix alegre. Des de l’Ampa hem contactat amb un pintor, Joan Turu, que
fa dibuixos molt bonics. Els nens poden participar en la realització del
dibuix. El cost seria de: 450 euros (per 12 metres de paret) amb material
inclòs i a part la despesa del transport. Es diu que es té previst pintar la
paret de color blanc durant l’estiu. El cost total de pintar calculem que seria
de 1.500 Euros (el mural i la pintura blanca). Als assistents els sembla bé
aquesta proposta.

-

-

El rentaplats de la cuina, s’està a punt d’espatllar. Es comenta que quan es
faci malbé, caldrà canviar-lo.
Serà necessari substituir algunes taules i cadires del menjador que estan
malmeses.

Una assistent comenta que es podrien gastar els diners en la compra d’algun joc
pels nens, ja que a l’escola hi passen moltes hores. S’ACORDA QUE des de l’Ampa es
parlarà amb les monitores per saber què podríem comprar.
La previsió de les despeses és la següent:
12.000 Obres del Pati
5.000 Pissarres
1.000 Cadires
1.500 Pintura façana del gimnàs
6.000 Rentaplats (es comprarà quan s’espatlli el que hi ha ara)
??
Joguines

Suma total: 25.500 Euros.
Tots els assistents estan d’acord en assumir aquestes despeses.
5. Extraescolars
Les extraescolars pel curs vinent són:
-

Acollida
Esports
Plàstica : hi ha molt pocs nens apuntats.
Robòtica (nova activitat): l’empresa treballa per Eram. Depenent de l’edat
del nen, el preu és diferent. No cal portar material. Al setembre es comenta
que hi haurà la possibilitat de fer una demostració, per si agrada als nens.
Com que les extrascolars comencen a l’octubre, estaria bé fer la demo el
setembre. Els nens estaran separats en funció de l’edat i amb diferents
monitors. El material amb el que treballaran, des dels assistents, es proposa
de preguntar si es quedarà a l’escola o l’empresa se l’emporta. S’ACORDA
QUE l’Ampa farà aquesta consulta.
Es comenta que també hi ha la possibilitat de fer classes de robòtica pels
pares.

CICLE CRÉIXER EN FAMÍLIA
Tallers que s’oferirà a pares, per blocs d’edat. S’explica que està finançat pel
Departament de Benestar Social, la Fundació Pere Tarrés. És un taller
gratuït. Es demana un compromís d’assistència de 6 dies, un dia per
setmana (dimecres). Es parlarà cada dia d’un tema diferent i l’horari serà de
8 a 10h del vespre. A la nostra escola, ens han assignat el taller de 3 a 6
anys. Es farà a l’escola mateix. La pedagoga que imparteix els tallers es diu
Anna Iglesies.
Les sessions seran les següents:
1. T’estimo tal com ets
2. Ho he provat tot
3. Vols dir que està ordenat
4. Nens cotxes i nenes nines
5. Aprenem jugant
6. Monografic sobre un tema triat per les famílies

Es començarà al mes de novembre. Es té previst enviar la informació als
pares. Cal 15 nens mínim per tal de fer el taller. Es farà difusió a principi de
curs, ben aviat, i es penjarà a la web.
Una assistent proposa d’organitzar alguna xerrada sobre sexualitat, de
manera que vingués un professional a parlar-ne amb els nens. També es
proposa d’organitzar alguna xerrada, per parlar dels possibles perills que
els nens estan exposats com per exemple abusos (es comenta que hi ha
vídeos molt interessants sobre aquests temes). És un tema que d’entrada
sovint els pares no hi pensem, però que en realitat tots els nostres fills

poden córrer aquest tipus de risc. Es planteja si fer també una xerrada per
pares, també pot ser interessant. S’ACORDA QUE es buscarà un professional
que pugui assessorar en aquests temes.
6. Precs i preguntes
-

Es tracta el tema dels regals pels nens que col·laboren al menjador. Pels
nens que facin l’excursió el curs vinent, s’aclara que si s’han guardat durant
dos anys els regals, se’ls fa un ingrés al cap d’aquests 2 anys. Els caps de
taula no cobren.
El paper informatiu de la compra dels llibres. Un assistent es pregunta que
com és que es torna a demanar el núm. de compte. Es respon que això és un
tema de l’escola.
Es parla del casal que s’organitzarà durant el mes de juliol. Queden pocs
dies per apuntar-se. Si algun nen o nena no vol anar a l’excursió prevista,
s’ha de quedar a casa. En aquest sentit, per part d’una assistent hi ha una
queixa. L’Ampa comenta que és un casal molt reduït i no es pot permetre
que es quedi un monitor pels nens que no assisteixin a l’excursió. D’altra
banda, tampoc és segur que es faci aquesta excursió, ja que la majoria dels
nens són petits. Primer cal mirar els números, cal assegurar a tots els
monitors i és molt costós. També hi ha el menjador a part de les monitores, i
una persona dedicada a la neteja. Des de l’Ampa es comenta que els
comptes són molt ajustats.
Es comenta que es comparteix espai amb el casal de l’Aula 9. Es queden a
dinar 12 nens de l’Aula i comparteixen menjador amb els nens del casal de
l’Ampa. De cares a propers anys, es pot compartir activitats entre els dos
casals. També es comenta que s’ha ofert el servei de menjador als altres
casals.

