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Identificació de la sessió 
 
Dia:     1 de desembre de 2015 
Hora:     de 21.10h a 23.00 h 
Lloc:     CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 
 
 
Assistents a la reunió 
 
(S’adjunta document amb els assistents) 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Tancament econòmic del curs 2014-2015 
2. Pressupost del curs 2015-2016 

Proposta de partides extraordinàries incloses al pressupost (aportació 
ordinadors escola, imprevistos...) 

3. Comissions. Feina feta, feina per fer. 
4. Informacions diverses 

 Monitor a la porta en horari d’extraescolars 
 Proposta de no repetir l’Oktoberfest a l’escola 
 Proposta campanya de trànsit  

5. Precs i preguntes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La vicepresidenta inicia l’Assemblea disculpant l’absència de la Judith Jacovkis per 
maternitat, i també la de l’Andreu Giralt per malaltia del seu pare. 
 
Tanmateix, s’agraeix al Pere Jordan (Tresorer de la Junta anterior) tota l’ajuda, 
assessorament i seguiment que hem rebut per part seva en els temes de Tresoreria, fins 
al tancament del curs 2014-2015 
 
 
Tancament econòmic del curs 2014-2015 
 



A continuació s’explica el tancament del curs 2014-2015. S’adjunta el document i 
es fan aclariments en els aspectes següents: 
 
Quan comencen els nens de P3, hi ha un monitor de reforç que paga l’AMPA 
  
Els informes trimestrals de les notes, també van a càrrec de l’AMPA 
 
Per a la festa de final de curs hi havia 1500 euros pressupostats. La festa de l’any passat 
la van treballar molt i va sortir molt més barata. Gràcies als contactes que es van fer, es 
van estalviar les cadires, els inflables, etc... Per aquest any, el pressupost serà de 1000 
€. 
 
A la Festa del Bricolatge també van sobrar diners, ja que se’n van recuperar amb la 
venda dels pastissos, etc... 
 
Amb els 3000 € de la partida que es diu “Projecte escola”, van comprar mobles diversos, 
cortines, etc... Amb la partida “Espais compartits”  (dotada amb 3500 €)  s’ha arranjat 
l’intèrfon, es fa la pintura i diverses reparacions. També hi ha un altra partida amb 500 
€ per a l’hort. En resum, l’AMPA aporta 7000 € a l’escola per a diferents coses. 
 
L’any passat es va gastar més del pressupostat, degut a que l’escola va tenir més 
despeses en material. 
 
Es fa una intervenció en el sentit que es considera correcte anar descomptant diners de 
la quantitat pressupostada que es dedica a la festa de sisè. 
 
 
 
Pressupost del curs 2015-2016 
 
A continuació s’exposa la proposta de pressupost 2015-2016, i se’n destaca el 
següent: 
 
Per a la festa de fi de curs s’ha pressupostat 1000 euros, 500 menys que l’any passat. 
 
Es parla de la festa de sisè i de com es pot anar reduint la despesa. De moment s’acorda 
deixar a la partida 500 € 
 
Cavalcada: Adriana Sanz s’ofereix a aportar el camió, ja que l’Àngels Massana diu que 
només el camió costa 250 €, i no tenen prou pressupost. El grup electrògen el posa 
Mireia Olivella 
 
Tema despeses hort: caldria tenir la informació de en què s’han gastat els 500 €. Es veu 
que Francesc Carbó no ho recorda. L’any vinent ha de quedar clar en què es gasten. El 
Marc de la comissió de l’hort demana més diners per fer rec automàtic però d’entrada 
no s’afegeix res perquè no es té clar en què s’han gastat els 500 euros i en qualsevol 
cas l’AMPA té una partida destinada a extres. 
 
Despesa extraordinària que proposa la Junta: 7.500 € que es dedicaran a adquirir 
ordinadors. La Clara ens va demanar ordinadors. Ho vam discutir i van veure què 
necessiten. El Xavi Comella i el David Jacovkis expliquen que han quedat diverses 
vegades amb la Clara per veure què és el que tenen, i el seu estat, pel que fa a portàtils 



que s’utilitzen per part dels alumnes, i van veure que hi ha portàtils antics, amb uns 
carros molt grans que tenen ordinadors que tenen força anys. Ara estan assessorant la 
Clara sobre quins ordinadors comprarien. Potser no cal ajustar, i és millor comprar-ne 
un altre que per poc preu més, durarà una mica més. Es proposa canviar els que estiguin 
espatllats, no tot el carro. Hi ha tres carros, en total. L’escola no té cap partida de la 
Generalitat per ordinadors. De l’AMPA considerem que val al pena. S’acorda dedicar 
aquesta quantitat a una primera fase de renovació dels aparells. Es pregunta que si això 
ens obliga a fer una segona fase. Es diu que en principi NO, ja que està justificada 
donada la situació del parc d’ordinadors, però que això és una despesa que s’aprovarà 
–o no- d’any en any, en cada proposta de pressupost., quin estat actual té l’escola...  
 
Es proposa poder vendre els ordinadors vells a la fira de segona mà, ja que es poden 
aprofitar per als nens, etc....Més que res que molts funcionen si estan endollats. A casa 
poden servir però a classe cal que funcioni la bateria.  
 
Es proposa habilitar una partida de despesa per a la gestoria que contractem, a causa 
del canvi en la legislació segons el qual hem de tributar si tenim ingressos superiors a 
50.000 €. Nosaltres no hi entenem suficient per fer l’impost de societats S’explica que 
tenim tants diners perquè gestionem també els que corresponen a l’escola (ingressos 
per material que fan les famílies a començament de curs).  
En canvi, la gestió del menjador es pot continuant fent a traves de 7 i tria i cobrant el 
cànon tal i com es fa ara, ja que la llei ens empara, doncs ells ens abonen els diners del 
cànon com una comissió i no es directament l’AMPA qui ho cobra, aquest fet darrer la 
llei no el recull  
 
Partida proposada sobre fons imprevistos. Partida que és per incidents diversos: es posa 
l’exemple del cas del nen que va sortir de l’escola i el van trobar sol a la parada bus. Per 
evitar que passi això, s’ha quedat que durant un temps hi haurà un porter que vigila que 
la porta estigui tancada. El porter controla que els infants surtin amb els pares. Aquesta 
solució és temporal per part de l’AMPA. Finalment, SAEC va dir que ho cobririen ells, 
aquesta despesa. 
Per això es va habilitar aquesta partida per emergències d’aquest tipus. Un coixí que 
permeti entomar despeses no previstes. 
 
Gastarem 8.000 euros més dels que entraran, bàsicament a causa de la compra dels 
ordinadors, tot i que com que hi ha la partida “Imprevistos” de 3.000 €, si no s’utilitza, 
la diferència es pot veure reduïda  
 
Es proposa demanar un petit pressupost de material per a la comissió científica. Mireia 
Olivella proposa dedicar-hi 100 euros. Primerament es proposa posar-ho a projectes 
AMPA varis, però a proposta de la Mireia es decideix crear una partida específica que es 
digui “Comissió científica”. 
En aquesta comissió: A la primera reunió es van posar sobre la taula experiències d’altres 
escoles on fan Setmana de la Ciència. Proposarien dedicar un matí a fer una sèrie 
d’experiments amb els alumnes. És difícil estimar un pressupost perquè estem en una 
etapa de definició. Creu que amb 100 euros fan, per ara. L’activitat es faria en horari 
escolar. Com menys alumnes, millor. Es va dir que es demanaria la col.laboració de 
pares, que no cal que pertanyin a la comissió.. només serien com de suport, com si 
fossin monitors per estar amb tots els màxim nens possible, perquè hi hagi poc nens per 
monitor 



Hi ha escoles que fan una setmana, altres un matí, etc... Es decideix augmentar la 
quantitat a 150 euros. Aquests 150 es posaran en partida nova i es descomptaran dels 
500 de la partida de varis. 
 
El funcionament de les aportacions a les comissions, serà que se’ls donarà els diners, i 
quan acabin els projectes, s’haurà de liquidar, passar comptes i dir en què s’han gastat. 
 
tresoreria@ampaferraniclua.cat 
 
Correu per posar-se en contacte per qualsevol dubte. Que hi contactin els responsables 
de les comissions. 
 
Martin recorda que s’haurà de proporcionar el CIF de l’AMPA per poder facturar. 
 
Butlletí Jaumet  ha demanat que li desglossin la factura. Hem de saber que hi ha unes 
famílies que reben 2 revistes perquè els pares estan separats, però només paguen una 
quota d’AMPA. Això cal replantejar-ho si ha de ser així, ja que es pot considerar un 
greuge comparatiu amb els que paguen la mateixa quota i reben una revista. Cal veure 
com es redueix el preu si se’n fa estrictament una per família (una per cada ingrés De 
quota d’AMPA) 
 
Hi ha un fons a termini que sempre s’havia dit que era perquè pot ser que l’haguem de 
dedicar a la cuina. El tema de que es dedicarà a la cuina era quan no hi havia 
assegurança de la cuina. Ara ja n’hi ha, però l’assegurança no cobreix l’envelliment dels 
aparells. Per tant, cal tenir un remanent per si es fan vells els aparells.  
 
Hi ha uns interessos de 165 euros que venen dels 30.000 euros que tenim estalviats. 
Es comença el debat de si els estalvis sempre són els mateixos, o si van disminuïnt o 
augmentant..  
 
Fets els canvis esmentats, s’aprova el pressupost per unanimitat. 
 
 
Comissions. Feina feta, feina per fer  
 
Bricolatge: Surt el tema de si la Comissió ha de fer totes les reparacions que hauria de 
fer l’EMD. L’Escola té una partida de l’EMD que les altres escoles de sant Cugat no tenen.. 
 
Comissió Hort: s’han reunit amb Francesc Carbó i Almodis. La Comissió s’ha compromès 
a portar fems i dinamitzar el compostatge perquè no se’n sortien. Els compostadors 
estan malament i la Comissió ajudarà el Francesc a utilitzar-los correctament. Faran un 
seguiment. Van oferir fer unes xerrades sobre el tema.  El Francesc deia que tot ha de 
ser cost zero. Es va proposar posar un sistema de reg que faci les funcions sobretot a 
l’estiu. Està en marxa la seva instal.lació. 
 
Comissió Projecte escola: s’han trobat per dissenyar la proposta. És una comissió molt 
transversal. Algunes de les coses que hem parlat van bé per justificar la comissió. A 
partir del que va sortir al grup, han elaborat un document molt bàsic, que és un marc 
d’actuació. Aquest document l’ha de conèixer la Junta de l’AMPA, i després el cos de 
docents. Vol proposar coses com la següent: l’EMD, l’escola i nosaltres com un tot, sense 
separar. Partim que hi ha una comunitat educativa: tots som escola... concepte ampli. 



És un concepte teòric que, a l’hora d’exercir, es considera que no s’aplica gaire. Cal 
començar a pensar d’un altra manera. Quina escola tenim i quina escola volem, i facilitar 
un terreny comú per a la comunicació entre tots els agents. Hi ha altres escoles en que 
hi ha el concepte “Comunitat educativa”, que facilita aquest intercanvi. 
La proposta bàsica i més interessant és intentar promoure un intercanvi per fomentar 
uns acords. És un àgora. El concepte grec d’una plaça o terreny per a la discussió. El 
paper de la comissió és començar a pensar en aquest marc, però donar part a tothom 
sobre la seva existència. Fer emergir la comunitat educativa com a tal, no fronts 
diferenciats. Ara estan en el punt de difondre el document. La línia d’escola la decideixen 
els docents. La feina de la comissió és facilitar i posar en comú totes les opinions... 
 
Es decideix posar el document a al web i anar a parlar amb l’equip directiu i les mestres 
que ells decideixin. Preveiem que ens diran que hi ha un consell d’escola, on es pot 
raonar tot això.. però cal dir-los que creiem no és un espai de queixa ni de res d’això. 
Fer quelcom que no sigui immobilista, i que tothom es pugui implicar de formes diferents. 
Avantatge d’escola petita, és que és molt accessible.... És fonamental i és clau, que 
l’escola no ho vegi com un atac. Deixar clar que no demanem més dedicació dels 
docents.. que sigui una comunicació bidireccional. Comunitat educativa som tot!  
 
Comissió Cavalcada: ja se n’ha parlat a l’apartat de pressupostos. S’informa que s’obrirà 
un correu específic per a la cavalcada. 
 
Comissió extraescolars: s’informa que la incorporació de “Kids & us” no ha afectat a les 
altres extraescolars. L’assistència segueix constant. Intentaran fer una única oferta de 
totes les extraescolars per no desconcertar les famílies sobre qui organitza què. Les 
inscripcions es faran en línia. Es faran també trimestralment uns informes de què es 
pensava assolir durant el trimestre, i què s’ha assolit realment. 
 
Comissió Festa de fi de curs s’engega la setmana vinent. 
 
Comissió Solidaritat: ara farem una recollida d’aliments i joguines de segona mà a veure 
si algú les vol. S’han creat unes mascotes, el Sol i la Dària, i un pare ens ha fet una 
pancarta. Es penjarà la mascota al pati perquè tothom s’assabenti que s’està fent. Al 
Jaumet també sortirà. Hi ha altres iniciatives com la recollida de taps. La direcció ens ha 
donat tot el suport per a les recollides, per exemple, ens van facilitar de passar a parlar 
per les aules, etc.... Es comenta que si algú vol deixar les joguines que no vengui per a 
la festa de segona mà, per a la recollida de la solidaritat, ho pot fer. 
 
Comissió Fira de segona mà. Es proposa vendre les samarretes que hi ha a l’habitació 
de l’AMPA a 1 euro, perquè la gent les tingui i les pugui comprar. 
 
Es farà una informació on estan llistades les comissions, a la web, i al costat es posaran 
les adreces.  
 
Es pretén que es difonguin les actuacions que fa l’AMPA. Millorar la comunicació dels 
projectes que es duen a terme, perquè molta gent no en té coneixement 
 
Es recorda que la Clara el dia 15 de desembre fa una xerrada del Pla anual estratègic de 
l’escola 
 
 
Informacions diverses 



 
S’explica que per un incident amb un nen, en horari de sortida d’extraescolars, l’AMPA 
va decidir assumir el cost d’un monitor a la porta per fer de conserge i assegurar que 
cap nen surt sol. Això serà durant un període curt de temps de prova 
 
Oktober fest: potser aquest no és l’espai més òptim per celebrar aquest tipus de festa. 
Bet Siurana diu que la festa estava molt ben organitzada però que es van sentir queixes 
perquè van portar els bidons el dimecres o el dijous i van coexistir amb l’acollida del 
mati. L’EMD té altres espais per organitzar aquesta festa. Tothom hi va amb els nens. Hi 
ha gent que diu que com a valor no li sembla bé que es faci aquesta festa dins un centre 
escolar. En canvi, molta gent diu que va estar bé, que no es va descontrolar i que no hi 
va haver cap tipus de bretolada ni similar. 
Podem concloure que es demanarà que no portin coses quan encara sigui horari escolar. 
 
Tema trànsit: especialment problemàtic era quan era els casals de gent que no són 
d’aquí, i es posaven contra direcció. Venir abans, complir les normes, etc... Cal millorar 
i actualitzar la senyalització de l’escola, i posar els mitjans perquè es compleixi 
 
Respecte a les xerrades: es podria demanar que el ponent passi un petit guió i es pengi 
a la web per a aquelles persones que no hi hagin pogut assistir. 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les  22.48 h 
 
La secretària,   
 
         
        Vistiplau, el president 
 
Rosa M. Asencio Monserrat     Andreu Giralt i Puga 
 
Valldoreix, 1 de desembre de 2015 


