
ACTA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’AMPA DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2012 

Assistents: Mònica Brugué, Núria Aparicio, Anna Heredia, Mariví Rubiales, Llorença Calvet, Carme 

Manau, Eduard Giró, Marc Prat, Marta Soler i Mar Alonso. 

PUNTS TRACTATS: 

1. Presentació del balanç d’ingressos i despeses del curs 2011-2012 per part de la Mònica 

Brugué. Aquest curs tenim un resultat positiu de 2.750,51€. Es planteja invertir una part 

d’aquest diners en l’escola o bé en activitats que les diferents comissions puguin organitzar 

aquest curs i que tinguin un cost ( com per exemple contractació de tallers per a pares i 

mares o algun espectacle de titelles…).  Es decideix confeccionar un pressupost per aquest 

curs 2012-2013, per tenir una orientació de quines despesses poden tenir cada una de les 

comissions i decidir amb més criteri on invertir aquest benefici i l’import de les quotes de 

l’ampa ingressades aquest curs que són d’un 3.970€ aproximadament. 

 

2. La Mònica Brugué planteja la necessitat de valorar si la quota de l’ampa ha de ser 

obligatòria i que estigui inclosa dins d’una única quota que seria la quota de l’escola. 

Exposa l’exemple de l’escola Jungfrau, que tenen una quota integrada de 23€/mes durant 

10 mesos ( 230€ l’any), de la qual 20€ són per a l’escola i 3€ són per l’ampa.  Diferents 

membres de l’ampa estan recopilant informació de com ho fan altres escoles de la zona i 

quin és el seu model de gestió.  

Ens plantegem com a objectiu per a aquest curs estudiar i valorar dues opcions: 

- Tenir una quota única ( material + ampa) 

- Mantenir les  quotes separades ( material i ampa) però especificant tots els serveis dels 

que pot gaudir la persona que pagui la quota de l’ampa que serien tots aquells que 

l’ampa gestiona o hi col·labora que són: domiciliació i gestió de rebuts de les quotes de 

material, extraescolars, menjador, socialització de llibres, escola de pares, festes,  

casals, etc. 

Es decideix plantejar a la propera assemblea aquest objectiu i  també a l’escola per  

estudiar plegats quina seria la millor solució. 

3. La Mònica enviarà a la comissió d’extraescolar els llistats dels nens que fan alguna activitat 

extraescolar i que no han pagat la quota de l’ampa. Es parlarà amb aquestes famílies i es 

recordarà l’obligatorietat de pagar aquesta quota per gaudir d’aquest servei. En el cas de 

que la família no vulgui pagar l’ampa i no s’arribi a cap acord amb ells, es decideix no 

admetre a aquest alumne a l’activitat. 

 

4. La Mònica Brugué planteja a la resta de membres l’augment d’hores dedicades a la gestió 

dels rebuts de les quotes de material i ampa respecte al curs passat. L’augment d’alumnes a 

l’escola per l’incorporació de la 2ª línia fa inviable que aquesta feina la pugui fer de manera 

correcte una sola persona voluntària. Ella calcula que ha dedicat unes 40 hores només en la 

remesa del primer trimestre. Es comenta la possibilitat de buscar altres alternatives, com la 

contractació d’una secretària per a l’ampa, que gestioni aquests rebuts i altres feines 

d’atenció a les famílies. La Mariví comenta l’exemple de l’escola Salvador Espriu, on és la 



mateixa empresa d’extraescolars qui contracta a aquesta persona.  Es decideix estudiar 

durant aquest curs aquesta problemàtica, buscar diferents solucions i valorar el seu cost.  

 

5. La Carme Manau mostra la seva preocupació pel balanç econòmic del servei de menjador 

de primària presentat en l’anterior junta de l’AMPA. Els membres de la Comissió de 

menjador expliquen la situació econòmica actual, que no és preocupant però que cada any 

és deficitària. S’acorda que cal seguir reflexionant sobre el model de gestió del servei de 

menjador que volem en un futur explorant diferents alternatives.  

 

6. S’acorda que l’Assemblea extraordinària sigui dimarts dia 20 de novembre a les 20h amb el 

següent ordre del dia: 

 

- Presentació i aprovació si s’escau dels comptes del curs 2011-2012 

- Presentació de la Junta de l’AMPA del curs 2012-2013 i aprovació si s’escau. 

- Presentació d’objectius de les diferents comissions per el curs 2012-2013.  

- Jornada intensiva del dia 21 desembre de 2012 

- Informar del nou sistema de gestió de baixes del personal docent  

 

Queda pendent assignar el dia per a la propera reunió de l’AMPA, que serà al desembre.  

 

 

 


