
 
 

ACTA REUNIÓ PERMANENT 24/10/2018  

Reunits a la seu de l'escola, el dia 24 d’octubre de 2018, compareixen els membres de les 
comissions llistats a continuació, amb un total de 14 assistents. A les 19:30 h, s'inicia la reunió 
permanent.  

Assistents  

Nom (comissió)  
Cristian (econòmica) Fran Gallego (P3A) 
Pepe Muñoz (Extraescolars) Miquel Arjona (Junta) 
Romina Granero (Junta/Comunicació) Cristina Domingo (Junta/econòmica) 

Carme Rodriguez (4rt) Montse Domingo (Festes) 
Susanna Segura (Festes)  Daniel Clemente (P3A) 
Alba Hermoso (P3A) Xavier Martinez (P3A) 
Elena Barragan (Junta/Cae) Satwinder Singh (P3A) 

  

Ordre del dia  

 Aprovació de l’acta anterior 

 Decret de menjador de la Generalitat: La Generalitat vol implantar un decret on passarà 
a concurs públic les adjudicacions de les empreses de menjador. Des de Fapac es 
manifesten no conformes amb aquest decret. Proposa de ajornar més informació 
després de la formació que hi ha pendent amb FAPAC. Quin paper hem de tenir com a 
AMPA? 

 Acollida: Els primers dies de curs havíem rebut queixes de que en el servei d'acollida hi 
havia massificació de nens amb tan sols dos monitors. Després de parlar amb la 
empresa, han afegit un monitor més.  

 Menjador: Comentar com va anar la reunió conjunta entre Junta, Comissió, Direcció del 
centre i empreses responsables del servei 

 Preparació de AGO (Assemblea General Ordinària): Des de Junta es proposa un format 
similar al de l'any anterior:  

Memòria i Balanç 
Tastet 
Joc (Kahoot): demanar preguntes a comissions 
Pressupostos 

 Desde Junta hi ha modificacions ja que hi ha membres que han marxat i altres que en 
aquest moment no poden aportar el que voldrien. Es proposa obrir junta a tots aquells 
que vulguin/puguin aportar com a vocals.  



 
 

Proposta de posar Taula a l'entrada de l'escola (semblant al format de inici de curs) per 
donar informació a les famílies nouvingudes sobre la AGO 

Proposta de obrir graelles "in situ" per engrescar a la gent a participar a les comissions 

 Inventari sala ampa: Buscar una data per fer de nou l'inventari de la sala de l'AMPA 
(proposta per després del vermut solidari)  

 Precs i Preguntes 

Aprovació de l’acta anterior 

Res a dir.  

Decret menjador 

Carme ens informa de la situació. Aula 2 es podria adaptar al decret (entén) però FAPAC ho 
rebutja de ple. S’entendria correcte si el personal que l’assumís passessin a ser públics, però no 
és obligat en entitats privades com AMPA o Servei de ESCOLA. Hi ha escoles en que la pròpia 
escola s’encarrega del servei de menjador, però en altres escoles com la nostre no és així. FAPAC 
es nega degut al punt intransigent de la generalitat, volien que es fes en consens amb tota la 
comunitat educativa i no ha sigut així. Han presentat esmenes però la Generalitat no les ha 
acceptat, i ara fa una oposició frontal i volen fer mobilitzacions per rebutjar-lo. Com dèiem, 
esperem a rebre informació de FAPAC i FAMPAS per decidir a la següent permanent. 

Acollida 

Va haver-hi queixes perquè al principi hi havia 3 persones (1 coordinadora + 2 monitors) per 70 
nens. Ja fa dos setmanes que hi ha 1 monitor més.  

 La comissió d’extraescolars ha demanat una reunió amb Àmbit per aquest tema durant aquest 
més. Si arriba alguna queixa d’algú, comentar-ho. Extraescolars vol mantenir reunions més 
periòdiques.  

Un pare de P3 exposa un conflicte que diferencia els nens que es queden a acollida dels que no: 
els pares dels nens que entren a les 9 es preocupen de que els seus fills treguin les coses 
necessàries de la motxilla (agenda, notes, got). Això els pares que deixen els seus nens a acollida 
no ho poden fer, i es troben que les coses tornen a casa a la tarda tal i com van arribar a l’escola 
al matí. Donat que són nens molt petits que encara no tenen aquesta rutina assolida, es proposa 
que siguin les monitores d’acollida les que els animin a fer repàs de la motxilla abans d’entrar a 
classe.   

Menjador 

El dia abans de la permanent va haver reunió de menjador: direcció escola + comissió de 
menjador + personal d’Aula 2 + Cristina (Junta de l’AMPA). Resum de la mateixa: 



 
 

- Han augmentat dos monitors ja que no complien ràtio. Ara són 21 monitors, 3 a la cuina 
( cuinera, ajudant i neteja), i la coordinadora (Cinthia).  

- Un dia al mes, es farà un menú especial per fomentar cultures diferents a la nostra (Japó, 
Xina, etc...)  

- Una família ha demanat si el nen podia anar amb un taper, no es factible, per logística, 
monitoratge, etc, així que es descarta. 

- Fan sortides al parc un cop a la setmana (per cursos)  
- Amb la tercera línia de P3 el menjador està molt massificat, i s’estan buscant alternatives 

(perquè fer tres torns no és viable): poder moure taules a aules annexes, fer servir la 
biblioteca, etc...ja ens informaran.  

- Per P3, al principi de curs, l’escola va comprar 15 llitets, i ara fan falta més (5 més) i 
s’està mirant si es pot aconseguir de l’Artur Martorell per fer l’intercanvi el més aviat 
possible. Si no es compraran.  

- Els alumnes de P3 pleguen a les 12 per anar a menjador perdent ½ hora de classe lectiva. 
Van aquest temps abans degut a la massificació de menjador. Diem de preguntar si és 
degut a un fet temporal o la idea de si això te caducitat.  
Després de la permanent, se’ns confirma que això es va fer de manera puntual, dins del 
període d’adaptació, perquè ho va demanar l’escola. Però que ja fan l’horari habitual.  

Preparació AGO 

- Es proposa i s’aprova fer-la a les 19:30.  
- Mateix format que el curs passat. Es demana a les comissions preguntes pel joc.  
- Demanarem a l’empresa de menjador tornar a fer un tastet per oferir als assistents. 
- Canvis en la Junta: Votació a presidència i vocals s’ha de fer com si fos una elecció 

normal, presentar candidatura amb temps per poder oferir dret a rèpliques o 
candidatures noves. Fer la notificació amb temps.  

- Es dona l’OK a posar taula a la porta la setmana anterior a la AGO. 
- També  es valora positivament el poder posar les graelles per fomentar la participació a 

les diferents comissions.  
- Respecte a la Memòria del curs passat, la Junta reclama les que falten. S’ha d’agrupar 

en un únic document i pujar-l’ho al web. Es proposa també que cada comissió pugi la 
seva memòria al seu racó del web.  

- Sobre el pressupost, la Carme demana fer una reflexió de la bossa solidària de les 
colònies. Portem 4 anys amb aquest projecte. S’explica que es va adquirir un compromís 
per part de la junta com a mínim fins esgotar els 9000 euros que es van acordar. Surten 
moltes propostes i possibilitats de canvi per les colònies, motiu pel qual es proposa fer 
un monogràfic al respecte, convidant a la comissió de colònies becades del consell 
escolar per tractar el tema més a fons (fer-les abans perquè surten més econòmiques, 
demanar beques a la Fundació Pere Terres, etc).  

- Respecte a l’aportació a l’escola, s’acorda baixar l’import i oferir-los 3.200€.  
- La resta de conceptes dels pressupostos es deixen tal i com els va passar la comissió 

econòmica per ser aprovats a l’AGO. S’explica també que han tornat ha canviar les 



 
 

condicions del banc amb el que treballem: han tornat a pujar les comissions, però no 
compensa canviar de banc perquè això comporta pèrdua de socis (haurien de tornar a 
omplir la carta SEPA). El que sí es farà, perquè ja no ens serveix per estalviar comissions, 
és deixar de fer les aportacions mensuals a les dues associacions amb les que 
contribuíem.  

Inventari sala AMPA 

S’aprova fer l’inventari el dimecres 28 de Novembre a les 16:45.  

Altres 

Voluntaris Vermut Solidari:  

Es demanen voluntaris per fer front al vermut solidari. Es farà crida via delegats. 
També pregunten com fer les donacions a l’escola si no poden venir el dia del vermut. 
S’informa que poden deixar les coses el divendres d’abans a la sala de l’AMPA.  

FAMPAS - Diada de l’educació pública de Badalona 

Avui hem rebut un mail de Fampas, on ens demanen la nostra opinió sobre la propera 
Diada d’Educació: si fer-la matí i tarda, només matí o només tarda i en dissabte o 
diumenge. Donat que no acostumem a anar-hi, decidim dir-los que no volem participar 
en la decisió i si podem ens adaptarem al que decideixin.  

Alumnes 5è 

FESTES: de la recaptació de la festa del Lola es fa una aportació a 5è per quan facin les 
colònies de 6è, segons la seva participació el dia de la festa. Els dos últims anys, els curs 
de 5è s’ha involucrat molt, i se’ls ha donat un 60% de la recaptació, uns 1200Euros. 
Festes proposa que a partir d’aquest curs, l’aportació es farà en funció del percentatge 
de pares que s’apuntin a les graelles com a voluntaris respecte del total, amb un màxim 
del 60% (si el 100% dels voluntaris fossin pares/mares de 5è, se’ls donaria el 60% de la 
recaptació). Si no hi ha implicació per la seva part, els diners se’ls quedarà l’AMPA. 

 

 

Sense cap tema més a tractar, es dona per tancada la reunió. 

Presidenta  Secretaria  

Norma Fàbregas  Elena Barragán  

 


