
AMPA DIPUTACIÓ  

JUNTA OBERTA  16/10/2017 
ACTA 

 

 18:30 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASSISTENTS 
 40 soci-sòcies de l’AMPA  
 

TEMES TRACTATS (segons l’ordre del dia) 
1 Benvinguda i Presentació. 
 
Es fa una breu presentació de tots els assistents i s’explica que al llarg del curs l’AMPA celebrarà 
una junta oberta mensual el primer dilluns de cada mes, a les 18:30 hores, amb servei d’acollida.  
 
2 Explicació de la feina que fa cada comissió (per ordre alfabètic) 
 
- Comissió d’Acollida i Participació (Pau): s’informa que la comissió s’integrarà a la comissió de 

Delegades, ja que el vocal actual passarà a ser vicepresident de l’AMPA. La Comissió d’Acollida 
s’encarrega principalment de presentar l’AMPA a la jornada de portes obertes que té lloc 
abans de la preinscripció escolar i participa també al berenar d’acollida de les noves famílies 
de P3 just abans que comenci el curs.  

 
- Comissió de Comunicació (Montse Plana): s’explica el projecte d’elaborar una revista 

trimestral que reculli l’activitat desenvolupada a l’escola (en col·laboració entre mestres, 
alumnes i famílies) i la possibilitat de produir algun tipus de material audiovisual al llarg del 
curs (per exemple, per Sant Jordi).  

 
- Comissió de Delegades (Lídia i Eugènia): s’informa de l’interès de la Comissió per demanar a 

la direcció del centre que s’estengui la figura del delegat/da de classe a tots els curs, ja que 
de moment aquest curs només ha començat als cursos de cicle infantil i primer. Es tractarà 
aquest tema amb una propera reunió amb direcció perquè s’entén que la situació actual 
representa un greuge comparatiu pels cursos superiors. 

 
- Comissió Econòmica (Laura): s’exposa la voluntat de la comissió per millorar els mecanismes 

de coordinació entre les diferents comissions. S’informa que a l’Assemblea del mes de 
novembre es presentarà el pressupost d’enguany (l’exercici anterior el pressupost de l’AMPA 
es va situar al voltant dels 700.000 euros). També s’informa que s’ha enllestit el llibre de socis 
i assegurats de l’AMPA i es posa de manifest la necessitat de parlar amb la direcció del centre 
per fixar un dia concret de cobraments de rebuts, per evitar l’elevat nombre de rebuts 
retornats actualment.  

 
- Comissió Extraescolars (Eva i Iolanda): s’informa de les inscripcions realitzades aquest any a 

les diferents activitats extraescolars ofertades (349 alumnes inscrits a activitats esportives; 



110 alumnes a activitats no esportives; 20 alumnes a Kiddo –activitat nova de plàstica en 
anglès-; i 74 alumnes a piscina). També s’informa que, fins al moment, s’han gestionat 33 
sol·licituds per a rebre subvencions. La possibilitat de rebre ajuts és un dels avantatges que ha 
permès la unificació de les activitats extraescolars en una única empresa –Team-, la qual fa 
una gestió integral d’aquestes activitats. La valoració de la Comissió respecte a aquest canvi 
introduït aquest curs és positiva (alleugereix la feina de la Comissió, permet sol·licitar ajuts i 
professionalització de les activitats). També es fa valoració positiva de l’activitat “Patis de 
setembre”, que s’ha ofert al setembre ja que les activitats extraescolars s’han iniciat a 
l’octubre.  

 
Com a objectius per a aquest curs, la Comissió d’Extraescolars es proposa: simplificar el 
procés de matrícula de les activitats; estudiar la possibilitat d’implementar una matrícula 
on-line; possibilitat de reservar plaça anticipada als alumnes ja inscrits; incrementar la gestió 
per part de les empreses responsables de les activitats; establir protocols en col·laboració 
amb l’escola per a la sol·licitud d’ajuts per tal d’acompanyar millor les famílies en situació 
vulnerable; possibilitat d’introduir activitat de robòtica; i treballar l’activitat de música en 
col·laboració amb l’escola. 

 
- Comissió de Festes i Cultura (Marcela): s’explica que la Comissió treballa per potenciar la 

participació de les famílies a l’escola i propiciar un ambient de cooperació. S’informa que 
enguany es repetirà el model iniciat el curs passat d’assignar a P4 l’organització de la Festa de 
Carnestoltes. De cara a la Festa de l’Escola s’informa de la proposta de canviar-la de data i 
celebrar-la al juny, coincidint amb el final de curs. Cal definir encara el curs que serà 
l’encarregat d’organitzar aquesta festa. S’informa també de la voluntat de treballar 
conjuntament amb l’escola i d’atendre per exemple la proposta que ha fet direcció de celebrar 
el dia de la diversitat cultural amb alguna activitat i de fer titelles per Sant Jordi.   

 
- Comissió Gegantona (Montse Zarco): s’explica l’origen de la Gegantona i la voluntat de la 

Comissió de fer-la sortir 4-5 cops l’any (Festes de l’Esquerra de l’Eixample – on ja va sortir el 
passat 8 d’octubre amb èxit de participació-; festes de Sant Antoni; Carnestoltes; Festes de 
Santa Eulàlia i la Festa de l’Escola). S’explica que actualment es treballa per crear una colla 
gegantera i assegurar-se que hi ha prou famílies per assegurar la participació a les festes 
esmentades.  

 
- Comissió de Menjador (Montse Zarco): s’explica el funcionament de l’espai de menjador, 

gestionat per les empreses Aramark (cuina) i Xaranga (monitoratge), i que aquest curs caldrà 
renovar els contractes amb aquestes empreses. S’informa que el passat mes de setembre es 
va oferir un curs de primers auxilis als monitors de Xaranga – que va ser molt ben valorat- i 
de la programació d’una reunió informativa sobre l’espai de migdia per a totes les famílies 
amb l’empresa Xaranga. També s’informa que aquest curs, les dues primeres setmanes, els 
monitors van fer un acompanyament especial als infants de P3, sent presents a les aules tot el 
matí.  

 
- Comissió de Mobilitat (Jordi Sabater): un cop ampliada la vorera davant l’escola, s’informa 

que el quiosc serà retirat al desembre, coincidint amb la jubilació del propietari. Com a 
objectius per a aquest curs, la Comissió preveu treballar el problema de falta d’ombres als 
patis, insistir en la necessitat de millorar la climatització de tot l’edifici i estudiar la 
possibilitat de poder accedir al pati del nou Institut Viladomat (actualment en obres). 

 
- Comissió Pedagògica (Eugènia): s’informa que aquesta Comissió té per a objectiu donar 

suport amb activitats puntuals al treball que es realitza a l’escola en tant que les famílies 
formem part de la comunitat educativa, sense interferir ni supervisar la feina dels docents. És 
per això que els projectes d’aquesta Comissió s’han de dur a terme en col·laboració amb 
l’escola. S’informa de la voluntat de mantenir una reunió amb la direcció del centre per fixar 
les principals línies d’actuació. Una possibilitat d’actuació és dissenyar un projecte conjunt 
amb la Biblioteca de l’escola, finançada per l’AMPA. S’informa en aquest sentit que la 
Biblioteca compta amb una bibliotecària que aquest curs treballa 14 hores setmanals, 



repartides en tres dies (el que representa un augment respecte el curs passat). La Comissió 
també informa que està treballant per oferir sessions de formació i xerrades per a pares i 
mares.   

 
 
3 Torn obert de paraula 
 
Alguns dels assistents plantegen si s’ha estudiat la possibilitat d’oferir activitats extraescolars 
durant l’espai de menjador. La Comissió d’Extraescolars informa que aquest aspecte no s’ha 
abordat prou però sí que la Comissió de Menjador està en contacte amb l’empresa Xaranga per 
estudiar propostes a dur a terme durant aquest espai, en funció de l’interès dels alumnes i dels 
monitors.  
 
També es debat sobre la gestió actual de les empreses Aramark i Xaranga i les possibilitats de 
continuïtat o canvi. Alguns assistents mostres interès en conèixer les ofertes que puguin 
presentar altres empreses de cuina en el moment que s’estudiï la renovació del contracte actual.  
 
Per últim, alguns assistents mostren la seva disposició a col·laborar en comissions específiques 
de l’AMPA.  
 

  

  

 
 


