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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA D’AMPA 
Dijous, 6 de febrer de 2014 

 

Reunits:  A Argentona a dia 6 de febrer de 2014 a les 21h a la Biblioteca de l’escola, amb 
objecte de celebrar reunió de la junta i els equips de treball. 
 
Hi assisteixen: Montse Clavell, Maite Guzman, Katja Lieske, Tíbor Veth, Ramiro Tomé, 
Ester Ortega, Sandra Cortijo, Raquel Caño, Maria Felip, Montse Alocado i David Nieto. 

Essent convocada prèviament amb antelació i forma segons manen els estatuts, amb el 
següent, ORDRE DEL DIA: 

-Aprovació Acta anterior 

-Temes Pendents 

- Acords Consell Escolar 

- Pressupost 

- valoració de l’enquesta 

- Comissions 

- Procediment de queixes rebudes 

 

Essent les 21.05h s’inicia la reunió de Junta i equips de treball amb els assistents abans 
mencionats. 
La Presidenta, Montse Clavell, dóna la benvinguda als assistents i presenta als membres 
de la Junta.  A continuació es passa al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.- Aprovació Acta anterior 

• S’esmenen alguns continguts i s’aprova per majoria. 

 
2.- Temes pendents 

• Es comenta que ja estem degudament inscrits a la FAPAC 
• Es comenta que ja està encetat el tema de l’assegurança de responsabilitat civil. 
• Es comenta que del tema de les assegurances, falten tres persones per pagar 

però s’obrirà un nou termini per si algú mes s’hi vol inscriure. 
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• S’ha demanat fer us de La Sala per fer-hi una activitat, ja que en els seus estatuts 
estableix que cada entitat la pot fer servir un cop a l’any gratuïtament. L’activitat 
serà el concert de música de fi de curs de l’activitat extraescolar de música. 

• S’ha fet un donatiu per al concert de Nadal. Es comenta el tema entre els 
assistents i s’aprova per majoria. 

• Es recorda el tema pendent d’esbrinar de qui té potestat per decidir les activitats 
extraescolars que es realitzen al centre. 

• Es comenta el tema de l’assessoria jurídica que ofereix la FAPAC i el cost que 
s’haurà de repercutir a l’associació. Que pot ser d’uns 180 euros anuals. 

• Es parla del procés que està el sostre acústic del menjador escolar que es va 
presentar a l´Ajuntament. 

• Es recorda el tema del reglament intern que encara esta pendent de la seva 
redacció. Es demana cooperació per realitzar-lo. 

• Es comenta la intenció de numerar als socis de l´AMPA, amb un número d’ordre 
que servirà per agilitzar les gestions i identificar millor als associats. 

• Es demana autorització per aportar el 25% del cost de l’aula d’estudis a una 
família que es beneficiària d’una beca, però que tot i això no s’arriba a la quantitat 
necessària per sufragar l’activitat. S’aprova per majoria. S’acorda destinar d’ara 
endavant al pressupost la quantitat de 1000 euros per afers socials, per tal 
d’agilitzar les concessions de les ajudes i no tenir-les que considerar 
individualment. 

• Una de les delegades de 6è demana poder fer ús del segell de l’AMPA per 
demanar col.laboració a diferents empreses i comerços per organitzar una 
tómbola. 

 
3.- Consell Escolar 

• S’informa que en el Consell Escolar: 

 Es va aprovar el pressupost. 
 Es va comentar el tema del tancament de una línea de P3 per previsió de 
decreixement de la població infantil, afegit a la difícil situació econòmica que 
travessa el departament. Els temes econòmics serien principalment l’estalvi de 
lloguer del mòdul prefabricat. Es parla abastament del tema 

 Es va comentar també que a hores d’ara no hi ha previsió de construcció del 
nou institut i es preveu l’ampliació de l’actual amb mòduls. 

4.- Pressupost 

• Es presenta el pressupost realitzat i s’explica punt per punt les seves partides 
extensament. ES fan consideracions sobre la possibilitat de deixar de gestionar el 
cobrament del material i de deixar de percebre els beneficis que reporta aquesta 
gestió actualment.  

• Es comenta que la propera quota de l’associació s’haurà de pagar mitjançant 
targeta de crèdit, ja que la normativa bancària a canviat i el model de cobrament 
actual no ofereix garanties del cobrament efectiu. Es comenta el sistema i 
s’aprova per els assistents. Es fan extensos comentaris sobre el tema. 
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• S’aprova que es realitzin activitats extraescolars que per elles mateixes no siguin 
rentables, ja que majoritàriament el còmput total de les activitats extraescolars és 
positiu i ens podem permetre el finançar alguna que sigui deficitària. 

• Es pregunta sobre la socialització de llibres i el seu cost. Les responsables del 
tema donen les explicacions pertinents i queden aclarits els dubtes. 

• Es pregunta sobre el romanent que actualment té l’associació i si es podria gastar 
en activitats. Es comenta que al final del període es podrà valorar el que quedi, ja 
que el pressupost es un element viu que te variacions. 

• Es comenten els preus de les permanències de la tarda i els preus en conjunt. 

5.- Valoració de l’enquesta 
• S’exposen per a consideració dels membres de la Junta totes les dades obtingudes 

del procediment. Es fan vàries consideracions i es valora el resultat com a positiu. 

6.- Comissions 

Extraescolars Explica que estan treballant en les propostes del casal d’estiu. 
L´intenció es tenir abans de Setmana Santa tenir una proposta per entregar al 
Consell escolar. Després es presentarà la proposta a la xarxa d´AMPAS per poder fer-
ho totes conjuntament. 

Es parla del tema de les incidències que hi ha quan hi ha canvis d’alumnat a les  
extraescolars, principalment al migdia, perquè no s’informen. 

Comissió Menjador Es parla de la comunicació entre el menjador i les extraescolars 
i les incidències que hi han. Es comenta abastament. 

Es confirma que els contractes que estaven pendents de firmar ja ho estan. Encara no 
s’ha presentat cap documentació que es va acordar en les condicions del contracte, ni 
tampoc s’han incorporat les esmenes i recomanacions fetes per l´AMPA a la 
normativa del menjador.  

Es parla del preu de menjador en àpats esporàdics. 

Es comenta el tema de les queixes que origina el menjador i la implicació que ha de 
tenir l´AMPA en la seva solució. Es comenta que el servei de menjador, tot i tenir 
implicació de l´AMPA, l’associació no pot intervenir en els conflictes que aquest servei 
genera. Es debat àmpliament el tema, amb posicions contràries d’algun membre de 
Junta. 

És recorda que s’havia acordat redactar un protocol de com actuar quan es rep una 
queixa. 

Es comenta la sol·licitud de que es publiquin i s’exposin els telèfons de menjadors i 
d’activitats extraescolars i empreses relacionades. 

Xarxa d´AMPAS Encara no hi ha cap reunió convocada però es poden fer 
sugerències 



 

 
 
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Argentona 
ampaescolaargentona@gmail.com 

 
 

Comissió Festes Ja s’ha reunit amb direcció per parlar de la festa de l’escola.  

Es farà una rúa per Carnestoltes.  

La Colla de Geganters demà farà una presentació de les seves activitats i així poder 
captar portadors dels gegants i músics. 

Es parla de la Festa Gegantera que es tenia intenció de realitzar i de la negativa de la 
direcció de l’escola de que es pugui dur a terme. 

Delegats Es demana col·laboració per aquesta comissió. Es parla de les funcions que 
realitzen els delegats de cada classe i les seves activitats i funcionament, també de 
les reunions que han de realitzar. Es genera un debat sobre el tema. 

Comissió Verda Es comenta de l’adhesió de l’escola al programa Euronet 50/50 
deficiència energètic. Que ja s’ha realitzat la visita tècnica per avaluar l’estat actual 
de les instal·lacions de l’edifici. Aquesta visita va ser conjunta entre tècnics de 
l´Ajuntament, alumnes, direcció del centre i la Comissió Verda. Aquesta activitat es 
realitzarà amb la col·laboració del alumnat de cinquè. 

Es continua amb el comitè de l´Hort, que actualment queda la part que correspon a 
la brigada municipal. A partir d’ara es vol fer comunicació a les famílies i els avis, 
especialment a aquests últims per que puguin aportar la seva experiència. 

També es volen fer visites a escoles amb horts en funcionament i fer trobades 
regulars. 

7.- Precs i preguntes  

Essent les 00.15 hores i sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió de la qual 
jo, com a secretari n’estenc aquest acta que certifico amb el vistiplau de la Presidenta. 

 

LA PRESIDENTA       EL SECRETARI  

                                                                                 


