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                                         10
            02/05/2013
             17.00 h

                               Jordi, Enric, Txell, Cristina, Montse, Anna, Roser, Elisenda
                               Imma

Ordre de dia:

1.  Aprovació acta anterior

2. Valoració festa de Santa Jordi

3. Valoració taller dia de la Mare

4. Valoració iniciativa de sorteig de paneres

5. Menjador

6. Guia de Vilanova

7. Casalet d’estiu

8. Setmana d’acollida

9. Festa fi de curs

ACORDS

1. Aprovació de l’acta anterior sense esmenes

2. Es fa una valoració positiva de la participació de l’AMPA dins els actes d’aquesta diada a l’escola. D’un total de 150 roses se’n 
van vendre 115. El marge de benefici va ser de 32€. De llibres, van sobrar-ne 50/55 unitats, amb un marge de benefici de 36€.
S’arriba a la conclusió que, en properes edicions, s’haurà d’ajustar la comanda de roses a les expectatives reals de venda per 
tal de reduir el sobrant, i revisar acuradament els títols i tipologia de llibres per fer-los, potser, més atractius.
De llibres, però, se n’ha venut una quantitat superior a la de l’any passat.
En global, es valora com a molt positiva i necessària la presència de la paradeta de l’AMPA dins aquesta diada. 
Les famílies acullen bé aquesta iniciativa i, dins de l’escola, dona visibilitat a l’activitat pròpia del dia.
S’arriba a l’acord també de mantenir el detall de regalar una rosa a tot l’equip de professors del centre.

3. La valoració del taller del dia de la Mare és molt positiva. Com a taller/regal es va confeccionar un marc i es va incloure la 
fotografia de cada un dels nens. Al taller van participar un total de 36 nens/es.

4. L’iniciativa del sorteig de dues paneres ha estat un èxit. Amb un cost d’uns 160€, aquesta iniciativa per recollir diners per a 
contribuir a la viabilitat del menjador de l’escola va recaptar en total 398€ deixant un marge net de 238€.
En aquest sentit, es valora com a molt positiva aquesta iniciativa i es procurarà repetir-la l’any vinent.

5. La nova fiscalitat imposada a les activitats, abans educatives i ara de lleure, que acompanyen el servei de menjador està 
agreujant, i molt, el futur i viabilitat del projecte de menjador central iniciat aquest curs 2012-13. L’empresa que actualment 
porta a terme el servei, Campos Estela, reitera la necessita de trobar una solució a l’actual dèficit econòmic del projecte de 
menjador. Campos Estela manifesta que, com empresa, no pot suportar ni assumir l’increment de l’IVA, del 0% al 21%, en les 
activitats de lleure i monitoratge. 
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Addueixen també, que el descens global de venda de tiquets, per la conjuntura actual de crisi, i el manteniment del 
monitoratge en les condicions actuals en cada un dels centres, és un factor determinant a l’hora de fer el balanç i en el compte 
final de resultats.
A tot això, les AMPA de les altres dues escoles que participen en el projecte, Joan Maragall i Pompeu Fabra, veuen inviable, 
com nosaltres, reduir el monitoratge per sota del que marca la normativa, per ajustar-nos a un pressupost de viabilitat, o se-
guir assumint el dèficit generat pel servei a resultes de la nova aplicació de l’IVA.
Davant doncs d’aquest posicionament de Campos Estela, de la realitat de les diferents AMPA i de la necessitat de seguir do-
nant aquest mateix servei de menjador el curs vinent, s’ha contactat amb noves empreses per què ens facin ofertes, partint, 
això sí, d’aquesta nova realitat econòmica i fiscal. En aquest moment s’estan esperant les seves propostes.

La Presidenta comunica que el proper 3 de maig mantindrà una reunió amb la Direcció de l’escola per posar-la al dia sobre 
aquest tema i mirar de cercar solucions de forma conjunta.

6. S’acorda enviar a la Guia de Vilanova tota la informació relativa a les activitats que es duran a terme a l’escola dins el període 
juny-juliol, Festa final de curs (15/06), Casalet d’estiu (del 25/06 al 26/07)

7. El Casalet d’estiu es realitzarà del 25/06 al 26/07, ambdós inclosos. El plantejament inicial es cobrir la major franja horària, si 
és que hi ha demanda i és sostenible econòmicament.
Les propostes d’horari són: 

Jornada matí (9.00h a 13.30h)
Jornada matí + dinar (9.00h a 15.00h) depenent de la demanda
Jornada completa + dinar (9.00h a 16.30h)
Jornada completa sense dinar (9.00h a 13.30h / 15.00h a 16.30h)

Es comenta que, en la prospecció feta al bloc per esbrinar quina demanda de famílies necessitarien el servei de menjador, 
només han respost afirmativament 6, caldrà doncs valorar detingudament la viabilitat de donar aquest servei per a tan pocs 
nens/es.
Es comenta la possibilitat de fer també una prospecció per veure la demanda del Casalet per la tarda.
Es comenta que s’ha ajustat el preu al màxim i que aquest finalment serà de 35€ per setmana, 30€ si es contracten 3 o més 
setmanes de casalet.

Els cartells del Casalet d’estiu es penjaran a les portes de l’escola a partir del 13 de maig i la circular electrònica s’enviarà aque-
lla mateixa setmana, les setmanes següents es faran recordatoris per mail.

Es comenta que s’enviaran les circulars a la comunitat de petits, però que aquest any es vol fer èmfasi també en la comunitat 
de mitjans i gran i valorar-ne la resposta.
S’acorda que la data límit per a inscriure’s serà el dia 31 de maig
Es comenta que la Joana Garrido serà la cap de monitoratge del Casalet.
Es comenta la possibilitat de fer una selecció de candidats/es de monitors/es donat que, per aquest tipus de servei, l’AMPA ha 
rebut molts CV 
S’acorda que el monitoratge anirà en funció del nombre de nens/es inscrits i que difícilment superarà la quantitat de l’any 
passat.
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8. Es proposa oferir a les famílies la Setmana d’acollida que aniria del 10 al 21/06, a resultes del canvi d’horari intensiu escolar. 
En aquest sentit, s’acorda fer una prospecció per valorar la demanda real d’usuaris i la viabilitat del servei, que estaria fixada 
en un mínim de 10 nens/es per que el seu cost fos raonable i assumible per a les famílies.

9. Es fa una exposició general de la proposta de festa de fi de curs de l’escola.
La comissió de festes proposa que aquest any, la festa de fi de curs, es faci altre cop al centre. 
S’és conscient que dóna molta més feina, però , el fet de fer-la altre cop a l’escola, possibilita que vinguin moltes més famílies 
i li dóna una valor afegit a la festa en si.
En aquest sentit, es proposa la data del 15 de juny i fer activitats de tarda, vespre i nit.
La proposta de programa consisteix en:

De 17.30h a 20.30h activitats i jocs infantils de mitjà i gran format
De 21.00h a 22.00h sopar
De 22.15h a 22.30h teatre/animació al gimnàs
De 22.45h a 01.00h ball a la pista

Per portar a terme les activitats i jocs de la tarda es comenta la possibilitat i necessitat de contractar a una empresa especia-
litzada que munti, realitzi, supervisant amb monitoratge propi, i desmunti tota la infraestructura lúdica. Per aquest objectiu, 
s’han demanat propostes i pressupostos a 4/5 empreses del sector. En aquest moment s’estan esperant noticies.
La proposta del sopar consistiria en botifarres a la brasa, acompanyades de mongetes i/o pa amb tomàquet. El càtering del 
sopar s’acompanyaria amb un pica-pica d’entrant a base de patates xip i olives i, aigua, vi i cava com a begudes. Les postres 
consistirien en una terrina de gelat de xocolata o bé maduixa.
La Junta comenta que el preu final del sopar hauria de ser el més ajustat possible donada la conjuntura actual de crisi, la co-
missió respon que està treballant sobre un preu màxim de 6€ per menú i que seguirà treballant per rebaixar-lo, si és possible.
Es comenta també que s’està estudiant un menú per a vegetarians a base de pa amb tomàquet, escalivada i formatge.
Es proposa fer un espectacle, encara per determinar, al gimnàs, just després del sopar. En aquest sentit, es comenta traslladar 
la proposta als nens/es de Massagrans per si volen fer alguna mena d’aportació a la festa. Es comenta, però, que el tema pot 
ser complicat, ja que els Massagrans van molt plens de feina aquests dies, tenen varies sortides i ells ja fan un acte propi de 
comiat. El Jordi, responsable del Taller de Mares i Pares, comenta que li donaran unes “voltes” al tema i que, des del Taller, faran 
una prospecció de pares/mares a veure si hi ha ganes i gent per fer quelcom. Informaran en breu de la resposta obtinguda.
Es proposa, finalment, el ball per a la nit. En aquest sentit es comenta la possibilitat de contractar a un DJ per “punxar” música 
ballable.
La comissió exposa la necessitat de demanar les diferents infraestructures de la festa a l’ajuntament. Es passarà la petició a 
Cultura de taules, cadires, escenari, barbacoes i tanques de fusta. També es comenta la necessitat de fer una reunió de coordi-
nació amb la Direcció de l’escola a fi de tancar temes de disponibilitat d’espais i infraestructures pròpies de l’escola.
La Montse, responsable de la comissió, comenta que aquest any es voldria iniciar la tradició d’un concurs de pastissos durant 
la Festa de fi de curs. El concurs es diria “El cullerot d’or”. 
En aquest sentit, es comenta que en la circular de la festa ja es faci esment d’aquesta primera edició del concurs i que hi haurà 
tres premis per als millors pastissos.
S’acorda invertir una petita quantitat per comprar els diferents detalls pels guanyadors/es del concurs.
S’exposa també la voluntat de muntar un bar de l’AMPA per donar servei de begudes durant les activitats de tarda i de la nit, 
després del sopar. Així, amb la recaptació de les vendes, contribuir al finançament de la festa.
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La junta troba molt encertada tota la proposta de programació de la festa i s’aprova per unanimitat. La comissió anirà infor-
mant a la junta durant les properes setmanes i s’acorda realitzar una reunió monogràfica de coordinació la setmana abans de 
la Festa.

Comentat i debatut aquest darrer punt de l’ordre del dia, es dona per tancada la reunió.

Signatura        Signatura
La Secretària        La presidenta     
     
         Meritxell Humbert
 


