Associació de Mares i Pares “CEIP LA VALL DEL TERRI”
Acta núm.

Assemblea General curs escolar 2019-2020

Dia: 4/10/2019
Lloc: Aula de música Escola Vall del Terri
Hora d’inici: 20:00 hores.
ASSISTENTS:
Membres de la Junta: Josep Hidalgo, Anna Delgado, Mariona Bosacoma, Eulàlia
Sànchez, David Pont, Olga Obiols, Raquel Galera, Anna Sibecas i Xavier Dublino,
Anna València, Eva Llorente i també una trentena de famílies de l’escola.
ORDRE DEL DIA I ACORDS:
●

Comissió de menjador:

El president de l’AMPA explica que el Consell Comarcal ens prorroga 1 any més el
servei de menjador.
Vàrem comunicar a l’empresa gestora que volíem prescindir dels seus serveis i ens
va amenaçar que prendrien accions legals.
No han col·laborat amb el traspàs d’informació i això perjudicava a la plantilla de
monitoratge i cuinera. Per tant vàrem presentar denúncia a inspecció de treball
juntament amb la nova empresa, Plagesport.
L’empresa BOISA ens deu la factura

del cànon i nosaltres també tenim una

factura pendent. Està en standby.
Les despeses de menjador han estat aquest any de 1406,60€ en inversió de
material de cuina.
La responsable de menjador és l’Anna Cazorla i la monitora coordinadora és la Pili.
Exposem que hem rebut un allau de mails de famílies molt preocupades sobre la
qualitat i la salubritat de l’aigua que s’ofereix a l’alumnat al menjador. Per tant,
hem pressupostat què costaria comprar aigua embotellada per oferir al servei de
menjador. El preu incrementaria el menú a 15 cèntims diaris.
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Hem ofert a les famílies que tastessin l’aigua i ningú ha trobat res tan especial.
ABSOLUTAMENT NINGÚ dels assistents a l’assemblea ha votat l’opció de
comprar aigua embotellada. L’única proposta ha estat per part de la Maite Vallejo,
antiga presidenta de l’AMPA que compréssim gerres de vidre perquè pot ser el
regust és per culpa de les gerres. Hem acordat en assemblea que acceptàvem
aquesta proposta.
S’ha dit a moltes reunions prèvies i l’alcalde també ho ha dit públicament que l’aigua
no té cap problema pel consum. És totalment potable.
Comunicació/informes menjador
Algunes famílies de cicle infantil han criticat que no hi haguessin informes diaris
de menjador. Necessiten i volen una comunicació més fluïda. Hem dit que
contactessin directament amb la responsable de menjador d’aquesta empresa. Es
pot sol·licitar una visita i tractar cas a cas les seves necessitats. De totes maneres
hem recordat que l’empresa ja comunica als pares si hi ha incidències en el menjar.
No diu res si tot entra en la normalitat.
També hi ha una família que ha exposat que sembla que no es treballin els hàbits,
els modals a menjador ja que hi ha nens que seuen malament, no mengen amb
forquilla i ganivet etc. Volen que hi hagi més educació al menjador i que no siguin
tan permissius, que es marquin més límits.
Com a

coses positives de l’empresa es comenta que ara hi més silenci i que les

monitores “fan de monitores” i reparteixen elles el menjar i no els nens.
Règim de sancions
La junta ha manifestat que s’han donat casos de comportaments inadmissibles amb
alumnes de 5è com insults, agressions, material malmès etc. Les famílies presents a
l’assemblea han opinat molt apassionadament sobre el tema.
Hem acordat tots que sí que aprovàvem que es desplegués al nostre centre el que
regeix la llei. 3 faltes greus comportaria l’expulsió del servei de menjador durant
uns dies.
En aquesta línia hi havia famílies més dures i altres més permissives. Una mare ha
proposat el servei de mediació, valorar si l’AMPA podria contractar una mediadora
per evitar aquestes praxis.
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Es proposa que tot a l’alumnat beneficiari del servei de menjador estigui al cas
d’aquesta normativa perquè siguin conscients i responsables i sàpiguen quines són
les conseqüències.
●

Comissió d’extraescolars

Aquest any hi ha molta varietat d’extraescolars i hem introduït noves activitats
com Ioga, Kitsune, Aloha etc.
Recuperem l’activitat de piscina i a més a més com apositiu per a les famílies
s’allarga fins a 6è.
Robòtica ha resultat ser un èxit perquè s’ha ofert durant el migdia. S’han fet dos
grups.
●

Comissió Acollida

Es valora molt positivament aquest servei ja que es consolida per segon any i de
moment tenim 16 nens fixes i 3 esporàdics. Agraïm a les famílies la seva confiança.
●

Compra online llibres

Només 3 impagats de quota AMPA a tota l’escola.
S’ha criticat que algun curs ha vist endarrerida el lliurament de llibres. Estem
parlant de llibres demanats al juliol i que han arribat a finals de setembre.
Recordem que la compra de samarretes i dessuadores es fa directament a través
d’ARPUBA.
●

Comptes clars
Hem ensenyat els comptes de l’AMPA. Tenim un compte general i un
específic de menjador per despeses només de menjador.

El més destacat és que hem destinat 826€ a mobiliari escolar. Tenim 4800€ de
subvenció de l’ajuntament i que enguany amb només un dia de Quina vàrem obtenir
2201,98€. També aportem 1000€ a la comissió de Carnestoltes perquè any rere any
s’incrementa el nombre de famílies que hi participen a la rua.
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●

Quina

S’exposa que estem decebuts perquè any rere any s’ha de perseguir a la gent
perquè hi participi activament en la Quina de l’escola. La junta actual considera
que no és responsabilitat dels membres de la junta fer la quina. Per tant,
demanem avui mateix compromís de famílies que participin a aquesta activitat,
la més important de l’any per recaptar diners per a la mainada.
Hi ha famílies que creuen que hauríem de plantejar altres maneres de fer
diners com per exemple amb la venda de calendaris dels nens, com a les fotos
anuals de Revista de Banyoles.
Hi ha qui retreu que si et fiques a la Junta de l’AMPA hi ha implícit que has de
ser-hi a la Quina. Són els membres de la junta qui ho han de d’abordar.
Es critica que hagi de ser el dia 25, dia de Nadal que tothom té família a casa i
no està disposat a sacrificar aquest festiu.
Finalment es consensua que es farà un sol dia de quina que serà el 26 de
desembre i es passa una llista als membres de l’assemblea present on s’hi
afegeixen les persones que vindran a col·laborar.
●

Queixes, preguntes, suggeriments:

Es critica el menjar que s’ofereix a menjador ja que “semblen conillets d’índies
els nostres fills perquè mengen arròs integral i no normal.” Després d’aquesta
aportació hi ha molts comentaris sobre menjar i finalment des de la comissió de
menjador es diu que les directrius venen de Sanitat que s’han d’introduir tants
àpats d’arròs o pasta integral al mes.
●

Torn de votacions

Finalment arriba el torn de renovació de 4 membres de Junta que deixen els
càrrecs que són:
Josep Hidalgo, Anna València, Eva Llorente i Eulàlia Sánchez
Es demana obertament qui vol ser membre de la Junta. Ningú es pronuncia.
Llavors membres de juntes de l’AMPA anteriors ens demanen si hem fet campanya
electoral i si hem demanat a persones si estaven interessades. Els hi hem dit que
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no. El nostre estil no és perseguir a les persones. Som adults i no ho volem fer. Qui
estigui interessat ja sap com port contactar amb nosaltres amb múltiples vies.
Llavors ens retreuen que sempre ha estat així, que a l’assemblea s’hi ha d’arribar ja
amb els noms de les persones que substituiran els càrrecs i que els assistents
voten.
Llavors també ens demanen per la llista que ja teníem de l’any passat. Si havíem
trucat a aquelles persones. Contestem que no, ja que les condicions de les persones
que s’hi van apuntar bastant obligades en aquell context de segona assemblea
excepcional han pogut canviar bastant. Una per exemple ara exerceix un càrrec
polític, l’altra acaba de tenir un nadó etc. I de totes maneres no s’han presentat a
l’assemblea d’avui.
Es diu que s’hauria de canviar la manera de triar els membres, que si no surten
persones voluntàries a partir que es canviïn els estatuts es proposarà que surtin un
representant familiar per curs.
Des de la Junta amenacem que si avui no constituïm nova junta es dissoldrà l’AMPA
i que deixarem d’oferir els nostres serveis. Aquest cop no farem cap escrit ni cap
ultimàtum. Llavors hi ha molt de soroll a la sala, hi ha gent que s’incomoda. Fins i
tot dos assistents decideixen abandonar la reunió.
Després d’algun minut de silenci surt el marit d’una membre de la Junta actual
dient que ell vol ser membre. A partir d’aquest cas surten altres persones.
Finalment surten els següents candidats:
Carles, Àngel Prat, Neus Prat, Laura Ayats, Lídia Costa, Mercè Surroca.
Quan se’n van els assistents a l’assemblea ens reunim un moment els membres de la
Junta per nomenar els nous membres i acomiadar els anteriors.
Es vota primer de tot que la Mireia Muela per vots en unanimitat serà la nova
presidenta.
Després, que Carles serà ajudarà en la tresoreria a l’antiga tresorera Mariona
Bosacoma, que l’Angel Prat serà el secretari i la Neus Prat, la sots-secretària. La
Laura estarà a la comissió d’Acollida i menjador, la Neus Prat a menjador, la Lídia
Costa a extraescolars i la Mercè Surroca a la comissió de comunicació. S’anoten els
telèfons personals dels nous membres per començar a treballar.
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S’acorda que aquesta junta entrant un dels primers punts que tractarà serà canviar
els estatuts de l’AMPA. No pot ser que cada any es temi per la continuïtat de
l’associació.

Sotsecretària

President

Eulàlia Sánchez

Josep Antoni Hidalgo

DNI 47730644D

DNI 40330969D

En donen conformitat, els membres de la Junta de l’AMPA assistents a la reunió.
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