
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

www.ampaferraniclua.cat 
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Dia:    3 d’abril de 2014  
Hora:     de 20.30h a     h 
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. Informació sobre la Junta Directiva 
3. Seguiment de la Comissió Festa de fi de curs 

1. Activitats 
2. Rifa 

4. Informació sobre el transport escolar 
5. Informació sobre el Dia del Bricolatge i Fira de segona mà 
6. Decisions diverses sobre el “Jaumet” 
7. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de l'acta anterior. 

 
S’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 
 

2. Informació sobre la Junta Directiva 
 

La Gemma Gassó explica que ella deixa el càrrec de presidenta per motius 
personals, i que serà subtituïda per la Tania Martínez, que fins ara era la 



vicepresidenta. Queda vacant ara aquest càrrec i s’exposa que si algú està 
interessat a ocupar-lo, ho pot fer. 
S’explica que la Junta actual es va escollir l’estiu del 2011 i que en inici hi havia uns 
estatuts que deien que s’escollia per quatre anys (amb la qual cosa s’hauria de 
tornar a elegir junta l’estiu de 2015).  
Tanmateix, i amb l’aprovació del canvi dels Estatuts i la seva inscripció en el 
registre el mes d’octubre passat, l’elecció d’una nova Junta ha de ser als dos anys 
des del moment de la inscripció, amb la qual cosa també coincideix que a final del 
curs vinent, cap a l’estiu del 2015, s’hauran de tornar a fer eleccions. 
Es diu que si hi ha algú que tingui intenció de presentar-se, pot fer-ho ara com a 
vicepresident, i així anar coneixent el funcionament de tots els temes de l’AMPA. 
S’exposa que els tres membres de la Junta, que seguiran un any més, segurament 
no es tornaran a presentar, per la qual cosa seria bo un canvi de Junta. 
 

3. Seguiment de la Comissió Festa de fi de curs 
 

No s’ha pogut parlar de l’estat de l’organització de les activitats perquè no ha pogut 
venir la vocal de la Comissió, la Mònica Sirera.  
 
Sobre el tema de la rifa, s’exposa que hores d’ara segueix sense haver-hi cap 
voluntari que la vulgui portar, amb la qual cosa potser s’haurà de prescindir 
d’alguns actes i/o elements de la Festa, ja que no es podran finançar. 
Després de fer diverses propostes, n’hi ha una a favor que siguin els pares dels 
alumnes de 5è els que organitzin la rifa, i que això sigui sempre així a partir d’ara.  
 
Es decideix fer una votació per decidir si la rifa es porta des de cinquè: 
 
Vots a favor 8 
Vots en contra 0 
Abstencions 4 
 
Així doncs es queda que la rifa la coordinarà la Gemma Guarch, representant de 
nivell de 5è i present a la reunió, i que involucrarà els altres pares i mares de 5è 
 
 

4. Informació sobre el transport escolar 
 
El dimecres 2 d’abril es va fer una reunió a l’escola, presidida per la Clara Caso, a la 
qual van assistir unes 20 famílies, aproximadament. 
 
En Pere Jordan va assistir a la reunió i en fa el resum següent: 
 
El problema principal és la cessió de la gestió del transport escolar per part del 
Consell Comarcal, als ajuntaments. 
Aquesta cessió implica la transferència dels diners per gestionar-lo (import encara 
desconegut) als ajuntaments, els quals tenen l´obligació d´oferir-lo però a través 
del transport públic (mitjançant el reforç de les línies regulars per garantir que els 
escolars poden fer-ne ús). 
Els usuaris actuals del transport escolar al Ferran i Clua son 86 nens (54 de Sant 
Cugat i 32 de Valldoreix) 
Via correu electrònic algunes de les famílies ja han manifestat que buscaran altres 
vies per portar els nens a l´escola l´any vinent (autobús, cotxe compartit, 



caminant, fent ús del servei d´acollida, en patinet,… ) Per tant, ara es no sabem 
realment el nombre de famílies afectades, i que no tenen alternatives al transport 
escolar per al proper curs. 
Segons es diu, ni l´Ajuntament de Sant Cugat, ni l´EMD, poden contractar un 
transport discrecional per prestar aquest servei (no se sap si és per impediment 
legal).  
Per això, l´Escola ha demanat un pressupost per contractar un autocar que presti 
el servei discrecional, pagat per les famílies interessades.  
Fent el supòsit que es contractés un autocar de 50 places, i s´omplís (és a dir, la 
millor de les situacions possibles), el cost per nen seria de 528 euros per nen i any. 
A aquest cost se li ha d´afegir el cost del monitor que s´estima en uns 100 euros. 
Per tant, el cost del transport escolar pel proper curs seria de uns 630 euros nen / 
any.  
Vistos els números anteriors, el cost mínim seria de 630, i d´aquí cap amunt. Per 
tant, es decideix desestimar el fet de contractar un transport discrecional.  
 
Com a consequència de l´anterior, l´única opció és fer ús del transport públic.  
 
L´Ajuntament de Sant Cugat ja ha dit que reforçarà la línia de Centre-Mirasol, i la 
línia de La Floresta. L´EMD també té la intenció de reforçar les línies de Valldoreix.  

(s’ha de tenir en compte que SARBUS i SAIZ TOURS no poden entrar 
en competència, en el sentit d’utilitzar les mateixes parades ni fer els 
mateixos recorreguts).  
 
Un cop arribats a aquest punt, de forma unànime tots els assistents estan d´acord 
en que s´ha de lluitar per aconseguir un servei de transport públic de QUALITAT.  
Això implica la compra de la T12, amb un cost únic inicial de 35 euros.  
 
Aquesta QUALITAT passa per: 
 

1. Aconseguir busos en exclusiva per al servei escolar (que indiqui 
“RESERVAT”) )  

2. Poder “negociar” amb Ajuntament i l’EMD els horaris i les parades  
3. Contractar monitors perquè acompanyin els nens en el recorregut  

(en aquest punt s´ha parlat de pares voluntaris, però finalment s´ha 
descartat aquesta opció, i s´està d´acord en que qui fagi 
d´acompanyant ha d´ésser monitors preparats, i probablement 
contractats a SAEC, via AMPA ). Estan disposats a assumir un cost de 
150-200 euros any i nen 
(l’opció de pares voluntaris funciona a La Floresta, però la 
responsabilitat d´aquests pares envers als nens és zero. La 
responsabilitat sempre recau en els pares del nen).  
(Aquí també juga la normativa que els menors de 10 anys han d´anar 
acompanyats en els serveis públics de transport)  

4. Tenir una Comissió forta que lluiti per aconseguir el màxim de 
beneficis pels usuaris del transport.  
 

S’ha de saber quants són els diners que el consell comarcal dóna als municipis i veure 
què es podría fer amb això. 
 
Hauria de fer-se una comissió  de l’AMPA de gent que sigui ususari del transport… 
 



Es queda en que Clara enviarà carta a TOTES les famílies de l´escola (no només als 
actuals usuaris) i que les comunicacions no s´haurien de fer via e-mail, sinó via la 

Comissió.  
 

Es convocarà una nova reunió en aproximadament un mes.  
 

 
5. Informació sobre el Dia del Bricolatge i Fira de segona mà 
 
Es va haver de suspendre el Dia del Bricolatge i Fira de segona mà (que incloia també 
la gimcana de 6è i la Jornada d’horts) i en principi es va pensar de passar-la al dia 27 
d’abril, però aquest dia se celebra la Festa de l’Arbre i no podrà ser. A més a més, el 
mateix dia hi ha una fira de segona mà organitzada per l’EMD. 
 
Es valora si val la pena fixar les dates de les fires de segona mà a començament de 
curs i no tenir en compte les de les fires de l’EMD, però es conclou que potser és millor 
que no coincideixin, per no restar participants a la del Ferran i Clua 
Es decideix provar-ho per a l’11 de maig, tot i que hi ha el risc que no hi hagi prou 
participants, donades les dates... Es farà un escrit per adjuntar al sobre el divendres 
dia 11. 
 
 
6. Decisions diverses sobre el “Jaumet” 
 
La Comissió del Jaumet encara no s’ha pogut reunir per decidir sobre les propostes de 
l’anterior reunió de la Junta (sobre les pàgines a color, etc...) 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
S’exposa l’experiència de l’Escola Catalunya “Un menjar més”. Consisteix en un 
projecte social el qual, a part d’evitar el malbaratament d’aliments, és un recolzament 
a famílies de l’escola que es troben en una situació econòmica precària. Han comprat 
unes carmanyoles, amb etiquetes, on posen el menjar que sobra. Truquen a les 
famílies que saben que tenen necessitats i passen a recollir-los. Han de signar un 
paper dient que no responsabilitzen l’escola de qualsevol conseqüència relacionada 
amb aquell menjar. A nivell de seguretat i salut no es posa cap inconvenient….. sí que 
hi ha posat pegues el servei de menjador, que s’ho ha pres com una mena de control. 
En altres escoles, els directors no s’han atrevit a engega-ho.  
Pere Jordan diu que potser Set i Tria no estaria del tot d’acord a fer-ho donat que a 
l´Escola Catalunya el menjador el gestiona la pròpia AMPA, però en el cas de la nostra 
escola el menjador el gestiona una empresa contractada, i per tant el menjar és 
propietat de 7iTria, i nos els podem obligar a fer-ho. La comissió de menjador parlarà 
sobre aquest tema amb Set i tria i la Marta Puiggalí. 

 
Eduardo diu que de la Coordinadora ens demanen que ens pronunciem sobre el tema 
de les zonificació per al tema del mapa escolar, ja que hi ha una nova proposta que 
canviaria el mapa actual i facilitaria més la mobilitat, en el sentit que no 
predeterminaria que un alumne tingués més punts per anar a un centre determinat ( 
eliminació de les actuals 2 zones per una única ). Es queda que s´hauria de treballar 
aquesta proposta per presentar-la en Junta i poder avaluar avantatges i desavantatges 
d´ambdues opcions. 



 
També comenta, respecte a les Comissions conjuntes de totes les escoles, que no hi va 
gairebé ningú... i que potser alguna vegada estaria bé que hi anéssim. 
 
Es planteja el tema de la recollida de taps, que fomenta la fundació SEUR, per recaptar 
fons per a projectes socials. Caldria valorar si es podria iniciar una recollida per 
col.laborar en la causa. 
 
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, 3 d’abril de 2014 


