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Identificació de la sessió 
 
Dia:     1 de desembre de 2016 
Hora:     de 21.10h a 23.12 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 2015-201 
2. Pressupost del curs 2016-2017 . Proposta de partides extraordinàries incloses al 

pressupost 
3. Valoració feina feta curs passat. 
4. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Es presenta l’Informe de gestió, que és un resum dels trets més importants de les 
despeses de l’exercici.  Es fa notar que l’informe engloba de setembre a setembre, l’any 
escolar,  i no l’any natural, de gener a gener. 
 
Coses rellevants a destacar és la despesa en equipaments informàtics, per als portàtils 
d’aula. La Comissió Tecnològica va fer l’acompanyament en la compra d’aquests aparells. 
 
El tràmit més rellevant era traspassar a l’escola el 100 % de la gestió de les despeses 
corrents de l’escola. Actualment, l’escola fa la seva gestió econòmica, i no com abans 



que la feina la feia l’AMPA. Això ha permès estalviar molts diners i, a més a més, ja no 
tenim per què assumir ni som responsables dels errors comptables de l’escola. Es calcula 
que l’estalvi només en gestió és de 1650 euros /any. Això era necessari per la nova 
legislació que fa que les associacions com l’AMPA, hagin de declarar tots els seus 
ingressos, per la qual cosa no podem gestionar fons que no siguin de l’AMPA. 
 
Es va decidir reduir el cànon que l’AMPA es quedava sobre cada llibre, en la venda dels 
llibres de text. La venda suposava un ingrés per l’AMPA i un estalvi per a les famílies. 
Aquest any s’ha baixat i per a l’any vinent el cànon que l’AMPA es quedarà serà del 0% 
i així es donarà un estalvi per a les famílies. 
 
Menció especial a les comissions que han treballat aquest curs de forma autofinançada. 
La comissió Festa de fi de curs, no només no ha gastat, sinó que ha ingressat 400 €. 
Es destaca la iniciativa dels membres de la comissió per obtenir ajust i subvencions. 
L’AMPA hi segueix dedicant 1000 €,  a la Festa de fi de curs. 
 
El mateix succeeix amb la Festa del Bricolatge, que només tenien 200 € i van fer una 
festa molt treballada i exitosa, en la qual va haver-hi una participació d’un gran nombre 
de famílie 
 
A continuació es fa una explicació de les despeses que s’han fet durant l’exercici que 
s’acaba, i es fa la proposta de pressupostos per al nou exercici, el curs 2016-2017. 
 
S’explica la proposta de contractar  un tècnic informàtic durant un temps, amb la condició 
que l’escola i AMPA vagin a l’administració pública a demanar que són uns diners que no 
ha d’assumir l’AMPA, i que la figura d’un tècnic que resolgui problemes informàtics de 
forma més àgil que l’actual, és absolutament necessària per al bon funcionament dels 
centres. Hi ha una proposta de compartir tècnic entre totes les escoles de sant Cugat, ja 
que es considera que no cal una dedicació completa d’un tècnic a cada escola. 
 
Monitor reunions de nivell. Servei que es fa per deixar els nens en l’horari que es fan les 
reunions de nivell, i així facilitat l’assistència als pares. 
 
Despesa manteniment de cuina. Hi ha un aparell que s’ha de canviar. Un escalfador de 
plats i l’hem de substituir, ja que el persona de cuina ha manifestat la necessitat. 
 
Es proposa baixar la partida de fons per a imprevistos. 
 
Festa del Bricolatge: Es fa proposta de pressupost, però es considera que els aparcabicis 
que proposen els ha de finançar l’Ajuntament. No és un problema de manca de 
pressupost de l’AMPA, sinó un tema de principis. 
 
Festa de sisè: Es mantenen 500 euros, però reconforta pensar que la gent s’està buscant 
la vida per buscar fonts de finançament fora dels pressupostos de l’AMPA. 
 
Es parla de que no es reflecteix al pressupost el que es va guanyar la Rifa de fi de curs, 
i seria interessant que es reflectís, ja que  va separada de la Comissió de Festa de Fi de 
curs. Cal fer la liquidació del que s’ha obtingut amb la venda dels números de la Rifa. 
 
S’informa que s’ha disminuït la morositat de menjador, per tant l’AMPA no ha d’assumir 
tants impagats com fa un parell d’anys, en què la morositat era més alta. 
 



Hi ha molt estalviat a l’AMPA: quan el menjador passa a ser de l’AMPA, aquesta ha de 
preveure que hi pot haver avaries. La tresoreria de fa 8 anys preveia que es pogués 
canviar tota la cuina de cop. Per això hi havia un cànon de 0,40 cèntims el menú, per 
poder fer front a qualsevol eventualitat. 
 
Exemple comissió bricolatge que no pot substituir la brigada. 
 
Hi ha opinions diverses sobre els diners de la Festa de sisè. Algunes persones pensen 
que 500 euros es queda curt, i d’altres pensen que és correcte. Des de la Tresoreria es 
posa l’exemple que la Comissió Científica només tenia 150 euros i van fer una festa 
fantàstica per als nens i les seves famílies. 
 
Es parla de la festa de sisè  i hi ha l’opinió de que el que fa pujar la festa és per exemple, 
el llibre, i no pas el sopar, que pot ser més o menys informal. Com a associació hem de 
trobar un equilibri entre les diferents opinions sobre els diners destinats a aquesta festa 
 
S’explica com està el tema de l’hort. Cal que l’escola hi digui el què perquè s’apliqui l’any 
vinent. S’ha de parlar amb l’escola. L’AMPA no pot posar cada any diners per al tema de 
l’hort. Es pot fer una inversió inicial però cal que cali a l’escola, i que no sigui que cada 
any sigui una despesa per a l’AMPA. Que l’escola agafi uns compromisos, si és que 
interessa treballar el tema hort. 
 
Sobre el tancament del pressupost, hi ha: 
 

28 vots a favor 
0 vots en contra 
0 abastencions 

 
Sobre l’aprovació del pressupost, hi ha: 
 

24 vots a favor 
4 abstencions 

 
 
Comissions. Feina feta, feina per fer  
 
Si es troba a faltar informació sobre el que han fet les comissions, es demanarà  que 
facin la seva memòria d’activitats durant el curs 
 
 
Informacions diverses 
 
Explicació projecte TEI: El programa “Tutoria entre iguals” TEI és una estratègia 
educativa, dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament 
escolar. Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. És un recurs 
important per millorar el clima i la convivència en el centre. Està basat en l’ajuda social, 
emocional i personal entre els iguals. El projecte s’ha posat en marxa a l’escola, gràcies 
al treball de la Comissió Àgora. El projecte consta d’unes sessions de formació al 
professorat que els mestres han realitzat fora de l’horari laboral. Com que implica tota 
la comunitat educativa, és necessària també una formació de pares, que tindrà lloc el  
18 de gener. 
 



També han participat en les sessions, els monitors de menjador. Els pares hem de 
participar per l’interès que el projecte té per als nostres fills, i també per agrair el temps  
que han dedicat els mestres i monitors a fer la formació, i fer-ho en la mateixa mesura. 
És un programa de prevenció de l’assetjament escolar.  
Val la pena que participem i sapiguem què és el que es farà a l’escola. 
 
Es proposa fer una enquesta per determinar quin horari va millor a la gent, ja que es 
plantegen diverses opcions. 
 
Es faran dos correus: un per consultar quin horari els va millor, i l’altre per a demanar 
qui hi anirà i qui no. 
La poca afluència de pares seria un fracàs, ja que l’escola ha invertit molt de temps en 
aquest projecte 
 
Es planteja com es pot difondre: diversos idiomes en la informació, i el treball dels 
representants de nivell. També es posarà la informació a les motxilles, fer veure que a 
tothom ens pot tocar viure directament un problema d’aquest tipus. Cal arribar al màxim 
nombre de gent. Moltes vegades els problemes d’aquest tipus són subtileses, perquè 
aquestes no se’ls fan molt de cas, en el dia a dia pot ser que no es percebin, però cal 
conèixer el tema per estar alerta i saber-ho detectar a temps. 
 
Cal identificar persones que poden estar interessades, però que pensem que no ho reben 
per qualsevol motiu, informar-los directament. 
 
Explicació de l’extraescolar de vòlei per a pares i mares. Va començar amb l’anterior 
Junta. Actualment la gent que hi ha ja no està relacionada amb l’escola, tenen fills més 
grans. Es queda que es parlarà amb la Núria Toledano 
 
 
I sense més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les  23.12 h 
 
La secretària,   
 
         
        Vistiplau, el president 
 
Rosa M. Asencio Monserrat     Andreu Giralt i Puga 
 
Valldoreix, 1 de desembre de 2016 


