
AMPA CEIP Jaume Ferran i Clua 

Assemblea Extraordinària 
Identificació de la sessió 
Dia 12 de Desembre 2019 

Hora 20.30 

Lloc CEIP Jaume Ferran i Clua – Valldoreix 

Assistents a la reunió 

(S’adjunta document amb els assistents) 

Ordre del dia 
1. Projectes per al curs actual. Propostes de les comissions. 
 
2. Tancament econòmic 2018-2019. 
 
3. Pressupost 2019-2020. 
 
4. Precs i preguntes. 

Acta de la sessió 
1. Projectes per al curs actual. Propostes de les comissions. 

Ainhoa: S’ha enviat un mail per actualitzar llistes. Ara, el que farem sera enviar un mail a 
cadascuna de les comissions per tal de que es puguin organitzar. Es demana a cada comissió 
que ens envii un objectiu per tal de poder donar support.  

 
2. Tancament econòmic 2018-2019. 

Iria explica TANCAMENT: Ingressos i despeses.  

Ingressos: QUOTES AMPA: Hi ha 17 nens que no han pagat quota de l’Ampa. No es una 
quantitat prou significativa com per actuar de cap manera.  



Xerrades: aquest any es fan des de la comissió de gènere i en conjunt amb altres escoles de 
Sant Cugat.  

Comissions: només va gastar la de Carnestoltes.  

7 i tria: no pagara monitors de les reunions de nivells 

Activitat d’Hort: aquest any s’ha carregat al menú del menjador (4 cèntims per menú)  

Total ingressos - despeses = -1095,75 (molt millor que el curs passat, en el que va haver-hi 
càrrec de la cuina) 

COMPTE ACTUAL 48.600,95 i 30.000 en el fons 

Estem pendents de contractar una gestoria perquè ens ajudi amb fer gestions i presentar 
documentació a hisenda (per evitar embargaments (90 euros/any) per no haber declarar 
ingresos de colònies que no sabíem que havíem de declarar.  

 
3. Pressupost 2019-2020. 
 

● Iria explica PRESSUPOST. Cal augmentar ingressos.  
 

● Mantenim l’aportació a l’escola d’Espais Compartits de 5000 però es proposa que tots             
els gastos els facturin amb el nom de l’Ampa i l’Ampa els pagui directament.  

 
● Es proposa poder augmentar la quota de les famílies.  

 
● Es parla de la quota TIC. Es proposa informar-nos, per tal de poder saber si el servei                 

que es dóna és suficient i si les hores fixes de les que disposem cada mes s’estan                 
utilitzant al 100%. Iria preguntará a la Pepi. També es pregunta si el Tècnic del               
Departament d’Ensenyament encara ve a l’escola i cada quan.  

 
● Es parla de la Cuina. La fregidora feia olor a gas, i malgrat un tècnic va inspeccionar-la i                  

va dir que no passava res. La Marta, la directora va decidir tancar la freidora. 
Necessitem fregidora nova. La Iria té 2 pressupostos per fregidores i instal·lacions            
incloses. 5000 euros la fregidora més grans.  

 
● Jaumet: necessitem algú que faci la maquetació. 

 
● Xerrades per als pares? l’any passat es van fer dues. Van tenir més èxit que anys                

anterior. Aquest any s’ha de plantejar si es fan? no hi ha massa quorum, val la pena?  
 

● Quota assegurança, volem mirar de canviar i buscar una asseguradora ètica i solidària. 



 
● Gestoria, hem contactat amb una assessoria que està especialitzada amb AMPAS: 82            

euros al mes) 
 

● Fons d’imprevistos: 1500 
 

● La Iria proposa alliberar els 30.000 euros del fons perquè a nivell fiscal no ens aporta                
cap benefici. 

 
● La previsió pressupost es que cada cop el balanç és negatiu. es discuteix la possibilitat               

de pujar la quota de l’Ampa a les famílies, per exemples que tenen més germans per                
valor de qualsevol servei.  

 
● Judith Jacovkis expresa la seva preocupació per la Cuota de l’Activitat de l’Hort. Explica              

que tot el que sigui afegir una cuota per finançar un servei, que es dóna en un espai i un                    
temps lectiu que és públic no és ni ètic ni legal. L’Iria explica que al llarg dels últims                  
cursos s’han anat eliminant tot els cannons que hi havia, per aquesta mateixa raó, i que                
a dia d’avui només en tenim una que es la d’Activitat de Hort. L’Iria calcula que                
l’increment de la quota per cubrir l’Activitat d’Hort seria de 7 euros per família (contant               
que cada familia te un fill, cosa que no es real) 

 
Es decideix fer un punt a la propera assemblea afegir una proposta de canvi, i fer una                 
votació al respecte. 

 
● Marc Quintana demana diners per la comissió de Bricolatge i Patis. Hi ha 400 euros dels                

que poden disposar. Si els cal més, poden presentar un projecte i es pot votar 
 
VOTACIONS 
VOTACIÓ PER ALLIBERAR EL FONS: unanimitat a favor 
VOTACIÓ DEL TANCAMENT I PRESSUPOST: unanimitat a favor 
 
PRECS I PREGUNTES. 
 

● Iria proposa canviar estatuts i posar AFA en comptes de AMPA.  
I altres tonteries que no s'ajusten a la realitat. Afegir el núm 5 de l'adreça de l’escola 
Canviar alguns punts que no son correctes, com per exemple que les reunions es fan               
els primers Dijous del mes, cosa que no es real. 

● Montse vol demanar opinió al resta de pares sobre la carta que ha enviat l’escola a les                 
famílies de cicle superior demanant suport a les famílies per que els ajudin a gestionar               
el comportament conflictiu dels grups de 5è i 6è. Es decideix que es un tema que només                 
afecta a cicle superior i que es farà una reunió a part amb ells.  

 
 
S’aixeca la sessió a les 22:30 
 


