
Reunits a la seu de l'escola el dia 23 de gener de 2014, s'inicia la sessió per tractar els punts de l'ordre del 

dia:

1.- Preparació de l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA.

• Data.  S'acorda que  l'assemblea  general  tindrà  lloc  el  dijous,  dia  20  de  febrer,  a  les  17h.  a  la  

biblioteca de l'edifici antic de l'escola.

• Lectura i aprovació de l'Acta de l'Assemblea General del curs 2012-2013. Es proposa un nou 

sistema per a la lectura  i  aprovació  de  l'acta  de  l'assemblea  del  curs  passat.  Consisteix  en  

comunicar la convocatòria per e-mail i adjuntar el document, amb opció a lectura, de l'acta, així 

donar-la per presentada i aprovada. De manera unànime es ratifica aquest sistema per l'eficiència 

de distribució i estalvi en paper que suposa. Aquesta eina de comunicació s'utilitzarà de manera 

sistemàtica en les futures edicions d'assemblea general. Es procurarà afegir la memòria juntament 

amb l'acta en aquesta difusió però si no és factible per les comissions, quedarà disponible al bloc 

de l'escola.

• Punts a tractar a l'assemblea:

− Presentació i aprovació de la Junta.

− Presentació i aprovació dels balanços.

− Presentació de les comissions.

Les comissions rebran el Power Point de la memòria i de la presentació per fer les modificacions 

oportunes i es comprometen en tenir-ho disponible el dia 10 de febrer així poder-ho traspassar a 

la Comissió de Comunicació per a què sigui efectiva la preparació per al dia de l'assemblea.

2.- Obres i trasllat al nou edifici.

Es preveu que la finalització de les obres serà a mitjans de febrer i el trasllat total a principis de  

març.

El proper trasllat que es durà a terme serà el de les aules de secretaria, música, plàstica i anglès. La 

data queda en dependència de la disponibilitat de la brigada de l'Ajuntament.

Es realitzarà una jornada de portes obertes per als pares i mares de l'escola l'última setmana de  

febrer.

3.- Servei de menjador.

La Comissió exposa que el sistema actual de menjador a l'escola es mantindrà fins a juny. Els canvis 

oportuns es plantegen per al curs vinent 2014-2015.

Actualment hi ha quatre empreses seleccionades; Barna Lleure, 7 i Tria, Àmbit Escola i Centre Català 

d'Educació Menjadors Escolars. S'han realitzat les entrevistes s'estan valorant els projectes, s'ha  

elaborat un quadrant per fer la comparativa del concepte econòmic, d'alimentació i  pedagògic.  



Aquesta  decisió  s'ha  d'aprovar  al  Consell  Escolar.  En  el  moment  en  què  s'hagi  optat  per una  

empresa, la Comissió podrà bolcar-se a gestionar la pedagogia. Alhora es valorarà la possibilitat de 

què la mateixa empresa dugui a terme les activitats extra escolars de l'escola.

La llei obliga a subrogar els treballadors de l'AMPA i de Barna Lleure que actualment gestionen el 

servei  de  menjador  en  les  mateixes  condicions  laborals  actuals.  Aquesta  és  una  de  les  

problemàtiques més importants a l'hora de seleccionar una empresa ja que aquestes treballadores 

tenen salaris superiors als que marca el conveni i això suposa una dificultat per mantenir el preu del  

menú. El fet d'estar tots els alumnes en un mateix edifici i agafar una empresa que gestioni el servei 

suposarà alguns canvis en les condicions laborals de les treballadores (hores, tasques, etc.), així  

doncs creiem que hi haurà un procés de negociació important per tal d'adaptar les necessitats i  

requisits de la nova gestió del menjador a les condicions laborals de les treballadores.

L'escola ha fet un pas molt important en la selecció del servei de menjador, integrant aquest servei 

com a part pedagògica de l'escola, han creat una comissió formada per un equip de mestres per  

treballar conjuntament la part pedagògica.

4.- Socialització de llibres.

Fa tres anys que les subvencions de la Generalitat no s'efectuen, per aquest motiu es considera  

necessària la previsió de destinar el pressupost que cal a la socialització de llibres. Canvien els  

llibres de sisè i el Departament no els subvencionarà. Fa falta ampliar la comunicació amb l'escola 

per arribar a una entesa valorant les prioritats d'inversió en material conjuntament amb l'AMPA.

5.- Precs i preguntes.

• Les AMPA's dels instituts de la nostra zona (IES Isaac Albéniz, IES Pompeu Fabra) han creat una  

comissió amb una proposta concreta, degut a què hi ha hagut problemàtiques amb algunes famílies 

perquè no es garanteixen places a la zona, ofereixen fer una presentació de cada institut a la nostra 

escola. És oberta als cursos de 5è i 6è. Tindrà lloc el pròxim 28 de gener a les 18h. a la nostra escola.

• Es proposa un pla d'articulació de recollida de firmes per difondre la necessitat d'un espai destinat 

a l'educació secundària a la nostra zona i que l'execució sigui al nostre centre.

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 18:30h., de la que s'estén la present acta, que  

un cop llegida és unànimement aprovada i firmada per la Secretària amb el vistiplau de la Presidenta.

Presidenta. Secretària.


