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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA ONZE DE SETEMBRE 
 

 
Nº de la sessió: 38 
Caràcter:  Ordinària 
Data: 28 de novembre de 2016 
Hora: 21:30 hores 
Lloc: Sala de professors de l’escola  
Nombre total de socis i sòcies: 17 al llarg de la reunió 
Dels quals són membres de la junta: Leonor Talavera, presidenta; Lluís Ciércoles, 
tresorer; Jordi Canals, ex-tresorer; Esperança Cartiel, secretària; Judit Leiva, Sandra 
Álvaro, Oriol Batalla i Irene Larroy com a vocals.  
 
 
Ordre del dia: 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general de 8 de juny de 2016. 
2. Presentació a càrrec de l’empresa Core sobre el funcionament i les novetats en el 

servei de menjador. 
3. Tancament econòmic del curs 2015-2016. 
4. Calendari de preinscripció i tancament de grups d’activitats extraescolars per al 

curs 2016-2017. 
5. Proposta de canvi de logo i procés per escollir-lo. 
6. Enquesta a les famílies sobre el funcionament de l’AMPA. 
7. Proposta de pressupostos participatius de tancament del pati de cicle superior: 

explicació del procés i resultats. 
8. Votació per escollir el xandall de l’escola. 
9. Precs i preguntes. 
 
  
Inici de la reunió a les 21.30h 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general de 8 de juny de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea de 8 de juny de 2016. 

 
  



2. Presentació a càrrec de l’empresa Core sobre el funcionament i les novetats en el 
servei de menjador. 
 
Presentació a càrrec de Jacob Corral – gerent Core, Paola Sepúlveda– nutricionista, 
Ester Giménez i Yolanda Cifuentes – Coordinació de Serveis i Lluis Samaranch – 
responsable d’Àbac.  
S’ha creat un nou blog que ha de permetre a les famílies conèixer què passa cada dia al 
menjador de l’escola. S’hi penjaran imatges, informació sobre els menús, sobre 
activitats que realitzen els nens i nenes... S’hi faran dues entrades setmanals i hi ha un 
enllaç directe des de l’apartat de menjador de l’AMPA. 
 
L’espai de menjador no és només l’àpat, sinó que és també un moment perquè els 
nens i nenes aprenguin rutines en hàbits, per conscienciar-los en la importància d’una 
alimentació equilibrada i variada. La seva feina no consisteix només a què mengin fàcil, 
sinó que aprenguin a menjar bé. 
 
En el temps de menjador hi ha també una estona per activitats lliures i dirigides. En les 
activitats lliures s’ha introduït el dia sense pilota per intentar evitar que sempre acabin 
jugant tots a futbol i s’ofereixen altres activitats: escacs, jocs de taula... 
 
Les tutories es realitzen divendres i cada monitor es troba amb els seus nens i nenes 
per tractar situacions que hagin pogut generar conflicte, felicitar-los si tot ha anat bé 
durant la setmana i escoltar les propostes d’activitats dels nenes i nenes. 
 
Es fan tres jornades gastronòmiques a l’any en què durant les setmanes anteriors es 
fan tallers per treballar el país que pertoca. És un dia més festiu que agrada molt a 
nens i nenes. 
 
L’alimentació escolar d’un nen o nena és el 9% dels àpats de l’any i, per tant, cal que 
l’alimentació es faci en coordinació amb les famílies. 
 
Es mostren fotografies de plats d’exemple que s’han anat incorporant en el menú: 
costelles adobades, bacallà fresc, samfaina... 
 
En funció del torn en què dinen, s’organitzen les activitats: P3 dina primer i després fan 
la migdiada, de P4 fins a 1er dinen al principi i després tenen el temps d’activitats. A 
partir de 2on abans del dinar només es fan activitats dirigides dos dies a la setmana 
amb una durada de mitja hora a tres quarts. Per exemple, enguany s’està treballant les 
Olimpíades, en què a través del joc treballen diferents valors. Els més grans tenen 
també una estona d’estudi lliure a l’aula SUM; la participació és voluntària. Es volen 
fomentar altres esports d’equip i fer competicions entre ells per incentivar que 
coneguin activitats diferents. 
 
Enguany una de les activitats dirigides és el treball a l’hort, que és un projecte que es 
va engegar des de l’AMPA, que també va assumir-ne la inversió econòmica. 
 



El funcionament a cuina segueix un procediment rigorós i es segueixen controls de 
qualitat diaris sobre l’estat de les matèries primeres. Si calgués modificar el menú, se 
n’informaria a les famílies. També es valora diàriament l’acceptació dels plats i es 
decideix en comissió si un plat s’incorpora definitivament o no. Actualment es disposa 
de 20 derivacions del menú general i es controla diàriament que la derivació s’adapti a 
les necessitats específiques de cada nen per intoleràncies i al·lèrgies. Hi ha un doble 
control per evitar incidents per errades humanes: a la línia i per part del monitor. Per 
normativa, es porta un registre diari de tots els aliments emprats, on consta el lot a 
què pertany i es verifica, d’acord amb la fitxa tècnica, per a quin tipus de dieta es pot 
emprar (segons al·lèrgens...). També diàriament es fa un control de l’aigua. 
 
La comissió de menjador es reuneix cada tres setmanes aproximadament. En formen 
part els membres de la comissió de menjador de l’AMPA, representants de Core i Àbac 
i la direcció de l’escola. Es tracten les incidències que hagin pogut sorgir, es revisen 
procediments, s’unifiquen criteris amb la direcció del centre, s’aproven els menús, 
s’aproven les activitats, s’analitzen els resultats de les enquestes de qualitat i 
s’estudien les propostes que les famílies fan arribar a l’AMPA. 
 
És important seguir els procediments administratius establerts per l’AMPA i l’empresa 
menjador perquè han de tenir controlats els nens i nenes. Cal tenir, doncs, la 
inscripció. Si hi ha un esporàdic que es queda normalment algun altre dia, es carrega a 
final de mes. Quan són esporàdics que no es queden mai, cal comprar un talonari de 
10 tiquets. Igualment cal avisar abans de les 10 del matí quan falten, per tal que només 
es cobri la part del monitoratge. Si no, es cobra la totalitat del menú, perquè es 
prepara. Ens trobem amb un 10% d’impagats. Si hi ha alguna errada en els 
cobraments, si es comenta a coordinació, es resol.  
 
Es fan menús per a pares i mares, màxim 2 al dia i amb cita prèvia. Han de menjar en 
un torn diferent als nens i nenes per no alterar el funcionament del menjador. El preu 
del menú és de 4 euros. Es pot aprofitar per resoldre dubtes i preguntes amb ells. 
 
Preguntes:  

- Si hi ha una urgència, com es comunica? Es parla amb Marisa i ella ho comenta, 
però després cal resoldre-ho amb Ester. No ha de ser el funcionament habitual. 

- Sobre la limanda, es va estudiar la qüestió i es va veure que tècnicament 
compleix tots els requisits de la fitxa tècnica. Només es pot donar peix en filets 
sense espina que sigui ben acceptat i és una limitació a l’hora de seleccionar els 
productes. Es poden fer propostes. 

- Es demana que les activitats dirigides o planificades es comuniquin a les 
famílies perquè ho puguin tenir en compte. S’afegirà a la web. 

- És correcte que tots els plats siguin iguals pels nens de diferents edats? A P3 es 
talla i pela; s’intenta que els nens i nenes vagin adquirint autonomia i els 
monitors s’adapten a les necessitats de cada nen.  

- Les racions són petites. Els gramatges es calculen d’acord amb l’establert per 
cada franja d’edat i després també poden repetir. 

 



S’insisteix en l’oferiment per part de l’empresa que els pares i mares que ho vulguin 
poden anar a dinar i veure’n el funcionament. 
 
3. Tancament econòmic del curs 2015-2016. 
 
Dades generals de l’AMPA: 

- 365 nens i nenes (286 famílies). 
- S’ofereixen 14 activitats extraescolars i el menjador (gairebé 3 activitats al dia). 
- Hi ha 359 nens que realitzen extraescolars (gairebé 1 activitat per nen). 
- 27.484 euros de pressupost anual. 

 
Objectius: 

- Assolir rotació de pares i mares de tots els cursos i garantir la renovació de les 
persones implicades. 

- Aconseguir un 100% de famílies associades. 
 
Durant l’any 2015-2016 hi ha hagut una despesa superior en 8.322 euros sobre els 
ingressos. D’aquests, 6.410 euros estaven previstos en el pla d’inversions 2013-2016 
(hort, equip d’àudio i finestres P3). L’altra part, corresponent a 1.912 euros, ve 
motivada perquè s’han reduït els associats i s’incrementen les reparacions perquè la 
instal·lació de la cuina comença a tenir una antiguitat. Per intentar compensar, s’ha 
reduït la despesa en festes i també s’ha comptat amb un increment de les 
subvencions. 
 
En els darrers anys s’ha vingut reduint el nombre d’associats. En aquest curs hi ha 
hagut un petit increment, però s’està en un 67%, que és molt baix. 
 
Les mesures que s’han pres des de l’AMPA per incrementar el nombre d’associats són: 

- Mailing individualitzat a les famílies no associades que fan activitats 
extraescolars. 

- El nou formulari no s’ha de renovar anualment i s’espera que en els propers 
anys la tendència sigui a mantenir el nivell d’associats de P3 i s’incrementi el 
percentatge. 

- La quota de matrícula en extraescolars és més alta pels no associats (60€ pels 
no associats i 20€ pels associats) i econòmicament compensa associar-se. 

 
Balanç: 

- Romanent de l’any en curs i anteriors exercicis: 42.634,29  € 
- Resultats curs 2015-2016: -8.322,55 € 
- Saldo a 31 d’agost de 2016: 34.311,74 € 

 
Pressupost 2016-2017 ja està aprovat però hi ha una diferència entre les quotes 
pressupostades (12.000€) i les quotes cobrades (10.422€). Cal fer un pla d’acció per 
equilibrar el pressupost: 

- Intentar aconseguir més associats. 
- Reduir les partides d’inversions o festes. 



- Curs 2017-2018: estudiar opcions per retallar partida de coordinació o de reforç 
a P3. En aquest curs ja s’està fent el 50%. Som l’única escola que tenim aquest 
reforç. 

 
Es portarà a Consell el debat sobre la necessitat de P3 o bé atendre altres necessitats 
(logopèdia, psicòleg). Caldrà aprovar la proposta a la propera assemblea tenint en 
compte l’evolució de la situació econòmica. Es proposa també que si no estàs associat 
no puguis fer la socialització. 
 
Es plantejarà al Consell Escolar: 

- Butlleta de matrícula haurà d’anar acompanyada de la butlleta d’AMPA. 
- Socialització condicionada a estar associats. 
- Cal implicació activa de l’escola en afavorir l’AMPA. 

 
4. Calendari de preinscripció i tancament de grups d’activitats extraescolars per al 
curs 2016-2017. 
 
Inscripció activitats extraescolars s’iniciarà al maig amb la fira d’extraescolars i 
finalitzarà al final del curs escolar. Les llistes d’inscripcions estaran disponibles a la web 
de l’AMPA (amb DNI i curs) per poder crear quins grups es poden crear en base al 
nombre d’inscrits. A final de juny es sabrà quins grups surten i al setembre només es 
podran acabar d’omplir grups ja creats. 
 
Les activitats que s’ofereixen són escollides segons els resultats de l’enquesta 
d’extraescolars que es fa a final de curs. 
 
Si hi ha problemes amb els càrrecs, comunicar-ho per correu electrònic a coordinació o 
a la comissió d’extraescolars. 
 
5. Proposta de canvi de logo i procés per escollir-lo. 
 
Aquest any s’ha renovat la web per problemes tècnics. Hi havia algun problema de 
formats amb el logo antic i també cal adequar a l’estètica més moderna. Es farà un 
concurs obert perquè tothom pugui presentar propostes, la Junta en triarà 3 i després 
es farà votació online entre tots els associats. 
 
6. Enquesta a les famílies sobre el funcionament de l’AMPA. 
 
S’enviarà una enquesta online a les famílies (s’enviarà per via delegades el link) en què 
es preguntarà sobre la motivació per ser o no soci, es proposaran diferents franges 
horàries per a l’assemblea... 
 
S’estan intentant fer canvis per afavorir la comunicació amb les famílies. 
 
Proposta pare: demanar a la direcció del centre el pressupost de l’escola per poder-lo 
penjar a la web de l’AMPA. 
 



7. Proposta de pressupostos participatius de tancament del pati de cicle superior: 
explicació del procés i resultats. 
 
Al juny va sorgir la idea de presentar la proposta de coberta al pati per disposar d’un 
espai cobert per les festes i amb la intenció que servís com a equipament esportiu pel 
municipi. Es va presentar la proposta a direcció, al claustre i al consell escolar i va ser 
molt ben rebuda. Es va presentar la sol·licitud i es va fer campanya per aconseguir 
vots. 
 
La forma de votació afavoria les propostes de menor import i la proposta de la coberta 
de l’Onze, tot i ser la quarta més votada, no s’ha seleccionat perquè hagués superat en 
3.000€ el total de 200.000€. 
 
S’ha parlat amb Alcaldia. La proposta ha estat rebuda com una bona mesura per dotar 
el municipi amb un equipament esportiu per un import força reduït. S’intentarà 
realitzar igualment, tot i que no s’ha pogut incloure als pressupostos, mitjançant una 
modificació pressupostària al mes de febrer. Depèn del sostre de despesa que el 
Govern espanyol estableixi per a les entitats locals. 
 
Des de l’AMPA es continuarà treballant per impulsar aquesta mesura. 
 
8. Votació per escollir el xandall de l’escola. 
 
Es vol fer un xandall que es comercialitzaria a través d’una web online, sense estocs a 
l’escola, preu 35-45 euros i que sigui d’un estil més tècnic. Les peces es poden 
demanar individualment i reposar-les si es trenquen. Seria un xandall amb cremallera a 
la part de dalt, no molt gruixut, goma als pantalons i en dos colors. 
 
S’està pensant en un disseny que es mantingui per identificar l’escola a llarg termini. 
Per les sortides escolars va molt bé per identificar els nens però no és obligatori. Han 
de servir pels equips d’extraescolars. 
 
No s’està en condicions de presentar la proposta per concretar la votació i es realitzarà 
com l’enquesta, via web. 
 
9. Precs i preguntes. 
 
Mare proposa que es faci alguna acció per potenciar el voleibol perquè tot l’equip són 
nenes de sisè i l’any que ve marxaran. 
 
Traspàs Carnestoltes. Es convocarà reunió específica per això. 
 
ACORDS: 

 
1. S’aprova l’acta de l’assemblea ordinària de juny 2016. 

 
2. S’aprova el tancament econòmic del curs 2015-2016. 



 
3. S’acorda demanar la col·laboració a la direcció del centre per aconseguir 

incrementar el nombre d’associats. 
 
Sense cap assumpte més a tractar i a les 00.10 h la presidenta aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
        Vistiplau 
La secretària       La presidenta  
Esperança Cartiel      Leonor Talavera 
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