
Reunits,  el  dia  26  de  març  de  2014,  els  membres  de  la  Junta  i  representants  de 

cadascuna de les comissions de l'AMPA, s'inicia la sessió a les 17:15h., a l'edifici de la  

nova escola, per tractar els punts de l'ordre del dia:

1.- Coordinació entre la Junta.

La  Presidenta  exposa  la  necessitat  de  transmetre  tots  els  continguts  pertinents  a  la 

Juntade  manera  més  coordinada  facilitant  el  coneixement  i  la  participació  als  altres 

membres, la tresorera, la vicepresidenta i la secretària accepten el compartiment de les 

tasques a mode informatiu i de participació en la mida que els correspongui.

2.- Comissió de menjador.

S'exposa la situació actual que s'ha produït durant els últims dies: Una vegada, la totalitat

dels  alumnes  han  estat  traslladats  a  la  nova  escola,  s'han  produït  una  sèrie 

d'inconvenients a la cuina nova de l'escola: s'han localitzat desperfectes del gas i de la 

campana que han privat fer-ne ús, això ha suposat procedir a les reparacions pertinents i  

proveir a aquests alumnes del servei de càtering durant una setmana el què ha suposat 

un sobrecost afegit a l'AMPA. Algunes famílies s'han queixat i  la comissió ha atès les 

protestes  amb les  explicacions pertinents.  La  cuina  ja  està  preparada per  proveïr  als 

alumnes de primària amb normalitat del servei de menjador, demà, dia 27 de març, s'inicia  

el servei del qual s'ha disposat fins ara a la nova cuina. Des de la seu de l'AMPA es  

proposa fer una comunicació escrita del succeït a totes les famílies afectades a causa 

dels detriments de la instal·lació.

La comissió exposa, de nou, la situació actual dels procediments. El funcionament actual  

del què disposa el servei de menjador, proveint al cicle infantil del servei de càtering i al 

cicle mitjà i superior de cuina pròpia, es mantindrà fins a final de curs. Per al curs vinent 

es procura incorporar la nova empresa. Aquesta selecció ha representat un seguiment 

durant tot el curs escolar per part de la comissió, es comunica que cada vegada és més 

estreta  i  després  de  les  entrevistes  realitzades,  d'haver  valorat  la  compatibilitat 

econòmica,  sempre  prioritzant  l'oferta  pedagògica  i  alimentària,  hi  ha  dues  empreses 

candidates que demà, dia 27 de març, es presenten al Consell Escolar. Els assistents 

mostren interès per conèixer qui té la paraula de pes sobre la decisió de l'empresa que es  

seleccioni, gràcies al fet que al llarg del curs ha estat la comissió qui ha perfilat aquesta 

selecció es mostra una total confiança en la presa de decisió que la comissió consideri  



oportuna. Tot i que es comunica que la decisió s'ha d'aprovar en el Consell Escolar i la 

última paraula la té el director de l'escola, els assistents donen a conèixer que la comissió 

pot comptar amb el suport dels membres de l'AMPA.

La comissió exposa la situació de subrogació de les treballadores, aquest fet ha suposat 

limitacions per  part  d'algunes empreses que no han volgut  entrar  en negociacions,  la 

setmana passada s'ha pogut parlar amb pràcticament totes les treballadores i es mostren 

predisposades a negociar, les categories de les treballadores s'hauràn de definir per la  

nova empresa. S'ha demanat assesorament a una gestoria sobre els possibles processos 

de subrogació. Falta fer una reunió amb tot l'equip que es preveu viable per la setmana  

vinent.

L'exposició de la situació queda resumida de la següent manera:

• Presentació de la selecció al Consell Escolar (27 de març 2014).

• Al setembre l'escola disposarà de cuina pròpia per a tots els alumnes.

• Es buscarà igualtat de conveni, d'hores i d'obligacions per a totes les treballadores.

• S'ha valorat una empresa que ofereix menjar ecològic i proveeix una pedagogia  

molt atractiva però econòmicament no és viable.

• S'ha d'arribar a una negociació conjunta entre treballadores i la nova empresa.

• A l'hora de seleccionar l'empresa s'ha tingut en compte els criteris de lleure, ràtio de

monitors,  nombre  de  congelats,  els  proveïdors  que  subministren  el  menjar,  la

quantitat de proteïnes, el tipus de taules, els indicadors de qualitat, la formació dels

treballadors, la gestió de cobrament, la comunicació de l'empresa amb els pares i

mares de l'escola i les condicions econòmiques.

• Neix  una  nova  proposta  del  pagament  de  menjador  que  consisteix  a  pagar  la 

mateixa quota cada mes independentment dels dies que se'n faci ús, establir-ho 

com una tarifa plana.

• La decisió sobre la nova empresa que oferirà el servei de menjador la pot prendre 

el  director  de  l'escola,  es  mostra  plena  confiança  en  l'assessorament  que 

comunicarà la comissió en el Consell Escolar, l'escola també hi ha estat involucrada 

a través d'una comissió que s'ha creat  per un equip de mestres i  els membres 

assistents a la reunió de l'AMPA exposen el seu vot sobre el parer de la comissió en 

relació a l'empresa que finalment sigui seleccionada.



3.- Ple a l'Ajuntament.

La Presidenta de l'AMPA exposa que els 4 grups municipals van presentar una moció a 

iniciativa de l'AMPA i l'associació de veïns de Canyadó per demanar de fer de l'edifici antic 

de l'escola un IES.

Es demana:

• Partida pressupostària.

• Projecte per l'any vinent.

• Projecte finalitzat pel curs 2015-2016.

Es va fer una esmena al moment que modificava part de les demandes, els partits polítics 

van anar pactant i es va acabar redactant com que la partida pressupostària el 2015, el 

projecte de rehabilitació el 2016 i l'IES finalitzat per començar el curs 2016-2017.

La presidenta explica fets anteriors ja produïts en relació a l'IES; al juny de l'any 2013 es 

va presentar una proposta de ressolució al parlament on es demanava la mateixa moció 

però es va acceptar amb l'esmena de què es faria si la densitat demogràfica demostrava 

aquesta necessitat.

Amb la situació actual, el següent pas és que l'Administració i l'Ajuntament arribin a un 

acord, es va demanar que a les reunions previstes amb la Generalitat es tracti aquest  

tema. Als Grup Municipals es demana que ho traspassi als parlamentaris. Es proposa la 

recollida de signatures, els assistents expressen que el nombre de signatures necessàries

per a què siguin efectives per demanar-ho directament al parlament com a AMPA és molt 

elevat, es consulten els nombres i oscil·len a 500.000, per aquest motiu es proposa fer  

una legislativa i buscar la unió amb FAMPAS.

4.- Comissió de comunicació.

La comissió exposa els canvis que s'han fet a través de l'ampliació de les xarxes amb el 

facebook, es preveu utilitzar una nova categoria de servei que facilita un nom propi i la 

centralització de totes les comissions. Des de la comissió s'ofereix facilitar aquestes eines 

a totes les comissions per tal de què se'n beneficiïn però sí que fa falta la coordinació i  

que les comissions siguin explícites en el text que s'ha de transmetre, es fa èmfasi als  

avantatges que pot  aportar aquesta comissió  alhora d'estendre les comunicacions.  La 

comissió ofereix l'elaboració d'un nou disseny de logo de l'AMPA.



5.- Comissió de festes.

Es presenta un nou projecte per dur a terme la festa de final de curs. Es comunica que fa 

falta fomentar la cooperació entre escola i pares. Es proposa una festa de final de curs on 

els alumnes tinguin una total implicació i representin un escenari de què fan a les aules.  

La comissió busca la unió i la participació de tots els membres que formen l'educació; 

pares, mares, alumnes i mestres. S'ha procurat parlar amb una mestra de cicle superior 

però no hi ha hagut una actitud receptiva a la proposta inicial, que consisteix a fer una 

intervenció a les aules per motivar als alumnes en la seva participació i trobar així un punt 

en comú que pugui  ser  exposat per ells  durant l'esdeveniment,  la  comissió  però està 

pendent d'una reunió proposada amb el director de l'escola per aquest divendres on es 

pretén exposar les noves accions.

6.- Precs i preguntes.

Projecte camins escolars.

Es comunica que hi ha unes sessions previstes per adherir-se al projecte de la iniciativa 

presentada de crear camins escolars. Aquest projecte consisteix a construir un programa 

comunitari-educatiu  local.  Dissenya  diferents  itinerants  perquè  els  alumnes  facin  el 

recorregut  cap  a  l'escola  d'una  manera  autònoma  i  per  una  ruta  segura.  A part  de  

pretendre crear aquestes rutes com a oportunitat educativa, implica una participació activa 

de la ciutadania, on els alumnes poden adreçar-se a qualsevol  comerç que hi  estigui  

adherit en cas de necessitar ajuda. Les pretensions d'aquest projecte es fomenten en què 

l'entorn escolar i el barri esdevinguin una aula externa. Els assistents mostren interès cap 

a la proposta. L'AMPA recollirà la informació per a una futura participació.

Aparcament de bicicletes i patinets.

Es  proposa  buscar  un  espai  destinat  a  l'aparcament,  durant  l'estància  escolar,  de 

bicicletes i  patins dels alumnes. La Presidenta exposa que ja s'ha proposat,  doncs, a 

l'edifici antic se'n feia utilitat. Fa falta definir l'espai per evitar els robatoris, es proposa 

presentar-ho  al  Consell  Escolar  però  no  es  considera  oportú  fins  que  no  hi  hagi  les 

accions més definides; haver trobat l'espai adequat, els suports necessaris si en fan falta 

per elaborar el pressupost i si es considera necessari dissenyar un petit projecte.



L'aigua a les aules.

Es planteja la necessitat de què els alumnes beguin aigua a les aules durant l'estança 

escolar  que  d'entrada,  es  valora  mínima.  Valorant  la  importància  que  té  per  al  bon 

creixement, de salut i com a eina educativa es preguntarà als delegats que se'n faci una 

valoració.  No  es  pretén  crear  cap  tipus  d'exigència  cap  al  funcionament  que  hi  hagi  

establert, sinó facilitar les eines a través d'una proposta viable tant per als mestres com 

per als alumnes. Es proposa fer una proposta conjunta amb la Comissió de Menjador i la  

Comissió Escola de Pares.

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 20:30h., 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.

Secretària.          Presidenta.


