
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE 
L’ESCOLA FERRAN I CLUA 

 

 

 

www.ampaferraniclua.cat 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Dia:    6 de febrer de 2014  
Hora:     de 20.30h a  22.30h 
Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 
 
 
Assistents a la reunió 
 
(S’adjunta document amb els assistents) 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l'acta anterior. 
2. Adequació de les instal.lacions de la cuina al Codi Tècnic de l’Edificació 
3. Informació sobre la repercusió de l’IVA en els rebuts del menjador 
4. Pel-lícules en temps de migdia 
5. Informació sobre el Dia del bricolatge 
6. Informació sobre la vaga dels treballadors del lleure 
7. Valoració de la Cavalcada de Reis 
8. Informació sobre canvis dels horaris del bus de línia 
9. Precs i preguntes 

 
 
 

Presideix la reunió la Tania Martínez i excusa l’assistència de la presidenta, Gemma 
Gassó, que no pot assistir a la reunió per temes personals. 
 
 

1. Aprovació de l'acta anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior 
 
 

2. Adequació de les instal.lacions de la cuina al Codi Tècnic de l’Edificació 
 
La cuina de l’escola té dos problemas, que s’han posat de manifest en reunions que ha 
tingut l’AMPA amb els responsables de Set i Tria: 
 
Per una banda, el terra s’hauria d’adequar a la nova normativa i posar-ne un d’especial 
perquè no es produeixin relliscades per part del personal que hi treballa, tot i que s’han 



posat mesures per pal.liar aquesta deficiència, com és la utilització de calçat especial 
antilliscant. 
 
Per altra banda, i aquest tema sí que es considera més urgent, és que caldria dotar la 
cuina d’un sistema antiincendis, sectoritzar-la respecte a la resta de l’edifici, i instal.lar 
unes electrovàlvules que no permeten obrir el gas si no està oberta la campana, o si hi 
ha foc. 
 
Tot i que aquest darrer punt no és obligatori, ja que la cuina és antiga i llavors no era 
vigent el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació), creiem que per seguretat s’ha de dur a 
terme aquesta actuació per tal de minimitzar el risc d’incendis i de propagació d’un 
d’hipotètic que se’n produís. 
 
 

3. Informació sobre la repercusió de l’IVA en els rebuts del menjador 
 
Des de fa un any i mig, l’empresa que porta el servei ens aplica un 10% d’IVA a la 
cuina. Això és per llei. 
 
Aquest any ens apliquen un 10% sobre el monitoratge a cicle infantil, i un 21% sobre 
el monitoratge de primària, Des de gener s’ha aprovat una rebaixa que consisteix en 
que a Primària també s’aplica un 10% sobre el monitoratge, i no un 21% com abans. 
Això vol dir que hi ha una rebaixa en les quotes. 
 
Segons explica en Pere Jordan, i en teniu el resum que va preparar ell mateix en 
document annex, hi ha dues possibilitats, de les quals s’aprova per unanimitat la 
segona, l’opció B, que proposa destinar els diners per adecuar la cuina al CTE, per 
motius de seguretat. 

 
 

4. Pel-lícules en temps de migdia 
 

Hi va haver una queixa perquè a 5è es va posar la pel.lícula “Los juegos del hambre”, 
en temps de migdia. Es va parlar amb els monitors per tal que això no tornés a passar, 
i a tal efecte es proposa de fer una llista de pel.lícules, de manera que se sàpiga amb 
antel.lació quines es posaran en temps de migdia per als dies pluja. Un altra proposta 
diu que, com a criteri, es posin només les pel.lícules que siguin APTES per a cada edat. 
A fi de comptes, totes dues propostes són la mateixa, des del punt de vista objectiu. 

 
 

5. Informació sobre el Dia del bricolatge 
 

Serà el dia 27 d’abril, i es proposa passar aquest tema a la següent reunió perquè ens 
n’informin els organitzadors. 
 
 

6. Informació sobre la vaga dels treballadors del lleure 
 

S’informa que el 6 de març està prevista una vaga de treballadors del lleure. Si hi ha 
un terç dels treballadors, es poden portar els nens, però si no, s’informarà les famílies 
perquè actuin en conseqüència. Es pregunta si afectarà a extraescolars o només a 
menjador, i la resposta és que tant per part d’una empresa com de l’altra (Set i Tria i 



SAEC), ja es farà el corresponent avís, si és necessari segons el seguiment de la vaga 
que estigui previst en els treballadors d’una i altra empresa. 

 
 

7. Valoració de la Cavalcada de Reis 
 

Es comenta per part de la Comissió organitzadora, que representa molt de sacrifici, 
especialment a l’hora de desmuntar, ja que no hi ha molta gent que es quedi a ajudar, 
i els pares i mares  que ho fan deixen d’estar amb els seus fills en un moment molt 
especial com és la nit de Reis. Es proposa que es valori la possibilitat de demanar als 
pares de nens “grans” (i als propis nens “grans”) que siguin ells qui desmuntin les 
carrosses, i així els pares dels petits poden estar per ells. El problema no és el 
muntatge, sinó el desmuntatge. 
Altres aspectes a considerar és que aquest any es va pagar 250€ pel xofer i la benzina, 
mentre que abans era gratuït, i també que els nens van pujar a la carrossa massa 
d’hora i es van cansar d’anar-hi, abans que finalitzés el recorregut. 
Com a aspecte clarament positiu, és que vam tenir el segon premi. 
 

 
8. Informació sobre canvis dels horaris del bus de línea 

 
S’informa que els autobusos han canviat una mica els horaris i recorreguts per 
adaptar-se millor a les necessitats dels usuaris, especialment als alumnes del Ferran i 
Clua que l’utilitzen com a mitjà alternatiu al transport escolar. 
 
Per a informació més detallada, s’adjunta l’enllaç on es poden trobar els horaris i 
recorreguts 
 
http://www.valldoreix.cat/la-vila/transport-public.htm 
 
 

9. Precs i preguntes 
 
Plantada arbre P3  
Núria Rello exposa el tema de l’arbre que es plantarà a P3 i a 6è, ja que els diners els 
posa l’AMPA. Diu que ha parlat amb l’Albert (que porta el tema de l’arbre de sisè), i 
que ell també s’ocuparà de comprar el de P3, havent-se posat prèviament d’acord amb 
les mestres de P3 que són les que porten el tema. 
 
Samarreta 
Núria Rello presenta els pressupostos i també la proposta de disseny que anirà al 
davant de la samarreta. A darrera, a les de sisè, hi anirà el disseny que han fet els 
alumnes. 
Diu que dissenyaran un sistema per poder fer les comandes i pagament totalment a 
través de la web, però que també donaran la possibilitat d’un procediment totalment 
presencial, mitjançant l’establiment de dos dies a la porta de l’escola, on es pugui 
encarregar i pagar. 
 
Jaumet 
Es planteja el dubte del perquè s’imprimeixen 415 “Jaumets”, si de famílies n’hi ha 
tres-centes i escaig. La Junta preguntarà a Direcció el perquè de tants exemplars. 
 



Samarretes equipació per a actes esportius 
Virginia pregunta sobre el tema de les samarretes-equipació del Ferran i Clua. La 
persona que més portava el tema va marxar i la cosa va quedar aturada. De totes 
maneres, si algú vol reprendre el tema, es pot encetar una nova comissió amb un/a 
nou/va vocal. 
 
Rendibilitat diners AMPA 
En Pol Lloveras proposa que els diners de l’AMPA  es posin a termini en alguna entitat 
bancària per tal que donin una rendibilitat, tot aportant exemples diversos dels 
avantatges que, segons ell, això tindria. 
Es queda que es demanaran condicions a algunes entitats bancàries, la Junta valorarà 
avantatges i inconvenients. Si s’escau, es portarà alguna proposta concreta per tal 
d’aprovar-la en reunions posteriors. 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 22.30h 
 
La secretària,   
 
 
        Vistiplau, la presidenta 
Rosa M. Asencio      Gemma Gassó 
Valldoreix, 6 de febrer de 2014 


