
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Data : Dijous 5 de novembre

      Lloc : Telemàticament

      Hora : 21:00 En primera convocatòria 
 21:15 En segona convocatòria

 

      Ordre del dia   

 

1. Aprovació , si s’escau de l’Acta de la
(23/10/2019).Disponible per prèvia lectura a la plana web de l’AMPA 
www.ampamigdia.cat
 

2. Aprovació , si s’escau , Compte Resultats curs 2019/2020.
3. Aprovació , si s’escau , nou preu acollida matinal.
4. Aprovació , si s’escau , Pressupost cur
5. Extraescolars curs 2020/2021.
6. Servei de menjador
7. Renovació membres Junta , equip directiu.
8. Precs i preguntes.

 

 

Assistents a l’Assemblea : 

La Presidenta fa una mica d’introducció explicant que es celebren 2 Assembles 
l’any. 

1. S’aprova l’Acta de la 
2. Presentem el compte dels resultats , aquests any degut a la pandèmia 

els pressupostos s’han vist afectats amb un resultat negatiu.
influït varis factors.
números. 
Es va girar la segona quota i es va tornar la part proporcional en acollida 
i en extraescolars.2000 euros de subvencions per part de l’Ajuntament 
per foment de l’esport.
salaris hi ha la treballadora de plàstica que es va posar a Erte . Aportació 
escola inclou nomina profe plàstica , material i d
euros al mes. Altres aportacions , es van omplir sorrals es va pintar el 
pati , i es va il·luminar els 
l’arrossada. Fons socials es recapten uns 8 euros i l’
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La Presidenta fa una mica d’introducció explicant que es celebren 2 Assembles 

S’aprova l’Acta de la darrera Assemblea del 23/10/2019 per unanimitat.
Presentem el compte dels resultats , aquests any degut a la pandèmia 
els pressupostos s’han vist afectats amb un resultat negatiu.
influït varis factors. L’Albert Bausili i en Jordi Marsal ens comenten  els 
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salaris hi ha la treballadora de plàstica que es va posar a Erte . Aportació 
escola inclou nomina profe plàstica , material i donació a l’escola de 850 
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pati , i es va il·luminar els porxos. Activitats socials no es va poder fer 

Fons socials es recapten uns 8 euros i l’Ampa aquest any va 
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Aprovació , si s’escau , Compte Resultats curs 2019/2020. 

La Presidenta fa una mica d’introducció explicant que es celebren 2 Assembles 

per unanimitat. 
Presentem el compte dels resultats , aquests any degut a la pandèmia 
els pressupostos s’han vist afectats amb un resultat negatiu. Hi ha han 

Jordi Marsal ens comenten  els 

Es va girar la segona quota i es va tornar la part proporcional en acollida 
i en extraescolars.2000 euros de subvencions per part de l’Ajuntament 

El tema menjador es va parar al març. Tema de 
salaris hi ha la treballadora de plàstica que es va posar a Erte . Aportació 

onació a l’escola de 850 
Altres aportacions , es van omplir sorrals es va pintar el 

Activitats socials no es va poder fer 
Ampa aquest any va 



destinar-hi 6.000 euros. Aquest any algunes famílies van retornar els 
rebuts. 
Manteniment de cuina i Ampasoft. 
El curs va acabar tres mesos abans , al març i per això hi ha pèrdues. 
L’Ampa va acondicionar totes les classes amb cablejat nou , es van 
adequar amb un sistema de wifi , projectors , i so per millorar les 
tecnologies amb una aportació de 7.500 euros. 
 
Donem per aprovat el compte de resultats. 
No hi ha cap abstenció ni cap vot en contra. 
 
 
4.El pressupost per aquest curs i realment sense el tema d’extraescolars 
i venta de xandalls i sense menjador presentem un pressupost negatiu 
de -11.000 €. No pujarem la quota d’Ampa , vam reduir la quota de 
plàstica , i l’acollida de pares que té poca assistència però pel tema 
Covid hem hagut d’augmentar els monitors. Com que hem externalitzat 
el menjador no tenim cap ingrés ni cap despesa per aquest concepte. 
La quota Ampa queda igual , la quota plàstica rebaixada. El material 
xandall i bates també s’ha externalitzat però lAmpa encara tenia un 
estoc que la botiga el recompra. Acollida matinal esperem que millori. 
Altres ingressos xandall i ajuts. 
Despeses més altes salaris i seguretat social , l’aportació a l’Escola 
l’hem reduït. Aportació a Fapac , l’assegurança l’hem reduït a la meitat , 
acollida matinal és el cos de monitoratge , festa social hem comptat 
només la castanyada, despeses financeres han baixat perquè hem 
tancat números de compte. Saldo negatiu -11.000 €. 
Presentar un pressupost negatiu no és habitual però aquest any es un 
any atípic , si l’afluència de l’acollida pugés , milloraríem. Aquest any 
requereix anar-nos adaptant. 
Una mare pregunta pel tema de xandalls , si l’empresa externa ha pagat 
l’estoc , es comenta que ho pagaran a terminis a partir del gener. També 
es comenta que costa de trobar xandalls sobretot , talles petites. 
Aquesta empresa ara es dediquen molt a fabricar mascaretes i els hi 
falta més estoc de talles. No tenim cap compromís amb aquesta 
empresa , però està tot pactat i signat en relació als pagament. 
Pregunten pel tema aportació Escola , se li explica que l’Escola té una 
mestre de plàstica especialista que la paga l’Ampa, degut a que l’any 
2006 des d’Ensenyament van retirar aquest tipus d’especialistes i 
l’Escola se’n va fer càrrec i la va mantenir però només fins que es jubili. 
A la gran majoria d’escoles de Catalunya les Ampes fan un esforç per 
ajudar a les escoles. La Fapac va engegar un projecte quantificant quins 
eren els diners que es destinaven a les escoles. Les escoles públiques 
es sustenten per les aportacions de les Ampes. El tema de la Montse de 
plàstica , es jubila l’any que ve i l’Ampa ja no agafarà a ningú més , des 
d’Ensenyament no ens ho permeten. 
Es comenta que la Generalitat ha fet donacions de gel hidroalcohòlic  i 
mascaretes però no ha arribat a enlloc, n’ha subministrat molt poc per 
això s’han fet aportacions. L’Ampa compra el gel de l’acollida. 



Pregunten si es correcte que s’hagi demanat que els nens portin un rull 
de paper de mans i com que es renten les mans tant sovint doncs en 
falta , si és correcte. 
Demanen si el gel es podria canviar per un gel mes dens i no tan líquid 
perquè resseca les mans. Però és el més econòmic. 
Es comenta que si hi ha opció d’agafar una altre professora de plàstica 
quan s’hagi jubilat l’actual però Ensenyament no ho permet. 
 
Sotmetem a votació el pressupost , el donem per aprovat per unanimitat. 
No hi ha cap abstenció ni cap vot en contra. 
 
 
3.Hem d’aprovar els preus que proposa l’Ampa d’acollida matinal es va 
pujar una mica de 4,35€ a 4,75€. 
S’ha hagut de posar més monitors pel tema Covid. 
Segons l’ús que se’n fa, el pressupost no surt rentable. 
 
Sotmetem a votació el preu d’acollida , queda aprovat. 
No hi ha cap abstenció ni cap vot en contra. 
 

5.El tema d’Extraescolars, pel tema de la pandèmia hi havia molta 
incertesa , des de l’Ampa es va  veure oportú fer alguna activitat , però 
faltaven grups. Ara aquest segon quadrimestre estarem a l’espera per 
poder tornar a oferir alguna activitat. 

Es pregunta si es cert que es vol deixar de banda l’activitat de “fem 
deures” i poder optar per anar a la biblioteca. 

És correcte , la idea es que els nens puguin anar qualsevol dia a la 
biblioteca en funció del que vulguin fer i no necessàriament a fer deures 
quan potser no en tenen. 

Suggereixen que una extraescolar que estaria bé és mecanografia. Es 
mirarà. 

6.Tema menjador , hem començat el curs amb una empresa nova. Tot 
seguit s’explica que la situació amb que varem acabar el curs amb la 
pandèmia era molt incerta. Des d’Ensenyament anaven dictant les 
mesures que caldria prendre. 

El fet de fer grups bombolla, mesures higièniques, més torns de 
menjador, més espais...era fer una reorganització de tot. 

Es va parlar amb la cuinera , es varen fer reunions amb Cuinats Roura i 
no van tenir capacitat d’adaptació. Per tant es va decidir triar diferents 
empreses i prescindir de Cuinats Roure. 

La comissió de menjador fa una valoració , expliquen que el menjador 
havia d’estar molt controlat, varen parlar amb 2 empreses. Es varen 
adequar les aules d’infantil perquè hi poguessin dinar. Van subrogar tots 
els monitors inclús a l’antiga cuinera se li va oferir quedar-se i ho va 
refusar. També es plantejava el tema pati que s’ha segregat en molts 
espais. Al principi els nens no sabien que fer , però ara s’ha comprat 



material perquè puguin jugar. Al menjador es van introduint dinàmiques 
per anar millorant , com la utilització i bon ús de ganivets. 

A l’hora de fer els canvis es va fer una enquesta , els pares estaven 
contents amb el menjar però no tant amb el monitoratge. L’empresa 
actual els ha motivat més, no tan amb el tema vigilància sinó que han 
introduït la vesant pedagògica. 

L’empresa Boisa va mantenir els preus, i potser més endavant 
demanaran un cànon per tenir una mica de calaix per fer front a alguna 
necessitat de manteniment. 

L’Empresa té una nutricionista, tenen una plataforma digital , tenen canal 
directe. Hi ha una comunicació permanent , inclús per les entrades i 
sortides hi ha un telèfon directa amb la coordinadora. 

Es pregunta si s’han hagut d’incrementar els monitors , ara són uns 15,  
a infantil i ha un monitor per grup estable. I a primària un monitor pot 
compartir 2 o 3 grups estables. 

Es fan 2 torns per dinar a primària. Es comenta que abans de dinar van 
a un pati i després de dinar van a un altre a veure si es podrien quedar a 
al mateix pati sense haver de canviar. Es preguntarà. 

Els torns dels dinars s’ha fet de tal manera que els que esmorzen més 
aviat dinen primer i els que esmorzen més tard dinen més tard , al segon 
torn. 

 

7.Renovació dels membres de la Junta i equip directiu. Els mandats són 
de 2 anys i ara toca renovar càrrecs. Cal que hi hagi un relleu , tan de la 
Presidenta , Vicepresident, com de el Tresorer i Secretària. 

No hem rebut gaires candidatures però es presenten com a nous 
càrrecs: 

- Cristina LujanHernàndez DNI  40334732T com a Presidenta. 
- L’Anna Hereu Soms DNI 40317468D Vicepresidenta. 
-  L’Àlex Margelí Völp DNI 45548086J Tesorer.  
- Cristina Roura Claver DNI 40523410D Secretària. 

L’equip actual anirem fent el traspàs i ens quedarem com a vocals. 

A part de l’equip directiu es necessitarà més personal per a les diferents 
Comissions de treball. 

Es dona la benvinguda a la nova Junta entrant i un agraïment a la 
sortint. 

 

8. Precs i preguntes. 

La Presidenta comenta que a dins de l’Escola s’ha engegat un projecte 
que és fomentar les bones pràctiques. Es farà en 8 mesos. Es treballa 
amb els nens i famílies. Rebrem enquestes i es faran reunions. 

 



Es demana si es pot posar un vigilant a l’entrada d’infantil. Consta que 
l’Escola ha demanat varies coses a l’Ajuntament. 

Es consulta pel tema de les entrades escalonades de 20 minuts 
d’espera. Desprès d’alguna reunió per mirar de buscar la solució , la 
situació no ha canviat , sinó que ha empitjorat. No es pot avançar la 
solució tot i que es demana cada vegada. Hem pensat moltes solucions 
però cap de viable. 

 

L’Escola ha fet un buidatge de germans per saber quants afectats hi ha i 
sembla que n’hi ha uns 12.Es pot demanar aquest llistat. 

Es proposa sol·licitar una reunió amb l’Escola per buscar una solució a 
les entrades-sortides o bé algun pare en representació dels afectats fer 
un escrit de totes les famílies i es presentar-ho a direcció. 

 

Finalitza la reunió a les 23.05h. 

 

Amb el vist-i-plau  de ,  

 

 

La presidenta                                                 La secretària  

Laura Freixas Arnay           Mireia Alsina Conesa  

 

 

 

 

 

      

 

 

 


