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Assistents 38 persones 

Ordre del dia 

- Relleu de direcció a l’escola. Amb l’assistència de les directores sortint i 

entrant. 

- Relleu a la junta de l’AMPA de l’escola. 

- Canvi de nom d’AMPA a AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). 

- Canvi de gestió del menjador escolar: De la direcció de l’escola a l’AMPA. 

- Canvi de gestió de les quotes de material, llibres i sortides: De l’AMPA a la 

direcció de l’escola. 

 

Relleu de direcció a l’escola  
- Begoña Martínez, futura directora de l’escola, va la disculpar seva 

assistència a l’assemblea. Comptarem amb la seva intervenció en la 

propera assemblea d’inici del curs, moment en el qual ja estarà 

oficialment nomenada. 

- Es demostra inquietud en les famílies per la lentitud amb la que l’escola 

renova el seu Projecte educatiu de centre. També preocupació davant el 

poc canvi que s’intueix amb el projecte de continuïtat que ha plantejat la 

nova directora. S’insisteix amb el fet que l’escola no defineix els seus 

punts forts i, per tant, resta allunyada del projecte innovador que moltes 

famílies esperen. 

- L’assemblea es pregunta sobre qui formarà el claustre el curs vinent i 

com en serà d’estable, fet difícil de conèixer en aquest moment. 
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- La Junta exposa que la setmana següent es reunirà amb Carme Redon 

del Consorci d’Educació per tal de continuar el procés de col·laboració 

iniciat quan va dimitir l’antic equip directiu. Manca resoldre alguns dels 

acords presos en aquell moment. 

 

Relleu a la Junta de l’Ampa 
- És necessari que hi hagi un relleu dels components de la Junta de 

l‘Ampa. Es demana als assistents que s’ofereixin per a formar-hi part, o 

bé per col·laborar en alguna comissió. Es recorda que tota manera de 

participar és fer escola. 

 

Canvi de nom d’AMPA a AFA  

- S’explica la voluntat de la Junta de l’Ampa de canviar-ne el nom per el 

d’AFA, Associació de Famílies d’Alumnes, el qual inclou nous models de 

família. 

- S’aprova per unanimitat. 

  
Canvi de gestió del menjador escolar: De la direcció de l’escola a l’AMPA.  

- Aquest curs l’escola porta la gestió del menjador i temps de migdia. El 

curs vinent canvia el programa contable (Esfera) i veuen dificultats per 

introduir-hi els cobraments de les quotes de menjador. La direcció, per 

tant, demana que les famílies ens ocupem d’aquesta gestió. Es tractarà 

d’una gran responsabilitat però podrà compensar les dificultats que 

s’observen actualment (impagats, comptes no sempre prou clars, 

descoberts bancaris... i alhora farà més possible al conjunt de famílies 

incidir en el temps de migdia. 

- Per tal que així sigui, s’ha demanat a l’empresa de menjador, Campos 

Estela, que faci la gestió econòmica del servei. Ho han acceptat sense 

cost extra, amb un nou procediment: les famílies pagarem els dies 

exactes que els nostres fills i filles dinin a l’escola.  

- S’aprova aquest canvi per unanimitat. 

- Es reitera la necessitat de que més persones formin part de la comissió 

de menjador. 
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Canvi de gestió de les quotes de material, llibres i sortides: De l’AMPA a 
la direcció de l’escola. 

- Amb el mateix objectiu de regularitzar i optimitzar els pagaments de les 

famílies, es planteja separar en dues quotes diferents l’aportació 

econòmica que es destina a les sortides escolars i el material (un 90% 

del total) de la que és per cobrir les activitats pròpies de l’Ampa (un 10% 

aproximadament). D’aquesta manera, l’escola gestionarà el pressupost 

que precisa per les sortides i material de forma directa. 

- Preocupa el fet de deixar de portar el control d’aquest pressupost per 

part de les famílies, però es confia en la capacitat de detecció d’errors 

del programa informàtic Esfera. 

- S’aprova aquest nou canvi de gestió per unanimitat. 

 

Altres 
- La Comissió mixta de convivència compta amb dues mares de l’escola 

que actuen com a tècniques. Cal que s’hi afegeixi un parell de persones 

més com a representants de les famílies. 

- Una mare destaca certa manca d’informació d’allò que es realitza en 

cada comissió. 

- Es considera necessari enviar a les famílies les actes de cada reunió de 

Junta de l’Ampa amb delegats de classe i vocals de comissions. Es 

faran arribar en breu. 

  

 

 

  


