
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 

JAUME FERRAN I CLUA 

 

www.ampaferraniclua.cat 

info@ampaferraniclua.com 

 

• Identificació de la sessió 

Dia: 2 de juny de 2021 

Hora: 21h. 

Lloc: Junta extraordinària telemàtica. 

 

• Assistents a la reunió  

(S’adjunta document amb els assistents)1 

 

• Ordre del dia 

 

1. Canvi cuiner 

2. Festa de la diversitat valoració 

3. Casals 

4. Precs i preguntes 

 

 

 

 

 
1 Veure document Adjunt número 1 

http://www.ampaferraniclua.cat/
mailto:info@ampaferraniclua.com


1. Canvi cuiner 

L’Eugènia explica als assistents la incorporació d’un nou membre a la plantilla 

del menjador, és el Pere, el nou cuiner de l’escola. Comenta que és un noi jove, 

que mai ha treballat en un menjador escolar però que està molt motivat i la 

informació que ha arribat des de 7iTRIA és molt bona. 

 

Tot i que no està a l’ordre del dia, s’ha volgut donar un reconeixement a la 

comissió de sostenibilitat per la tasca que està fent dia a dia, i en concret per 

l’acció que van dur a terme de recollida de brossa al voltant de l’escola. Es 

comenta que es van recollir molts sacs de residus i que els nens van estar molt 

motivats. 

- Magalí B. : Estan molt contentes des de la comissió. La recollida va ser 

un èxit i el resultat molt visual. El tema del residus està molt present però 

també estan treballant en temes de mobilitat. Tenen diferents propostes 

en ment. Valoren molt positivament la participació el dia de la recollida. 

 

2. Festa de la diversitat. Valoració. 

 

- Adriana B. (comissió sostenibilitat). La festa va ser tot un èxit, va ser més 

curta del que es tenia previst per tema covid, però el resultat molt positiu. 

Explica que la festa va constar de dos espais, una zona d’exposició dels 

dibuixos fets per tots els alumnes de les 12 escoles de Sant Cugat i l’altre, 

un escenari on es van realitzar jocs i tallers, tot emmarcats en l’àmbit de 

la diversitat familiar. Van tenir molta participació. 

La valoració que ha fet la comissió de la festa està motivada per la manca de 

participació en la realització dels dibuixos per part de la nostra escola. L’Adriana 

ens explica que la majoria d’escoles van fer el treball en horari escolar, o bé en 

temps lectiu o en temps de migdia. Destaca que Paidos ha estat un gran suport 

per a escoles coeducatives, perquè van molt en la mateix línia, i els ha permès 

treballar l’activitat dins l’aula, a totes aquelles escoles en que l’entitat hi és 

present.  



Entre els assistents es comenta la gran tasca que fa Paidos en temps de migdia 

a les escoles de Sant Cugat: 

- és una empresa molt arrelada al poble, 

- promou un projecte pedagògic molt interessant per als nostres infants, 

- fomenta la formació entre el seu monitoratge 

- ... 

L’adriana pregunta a la Junta si s’ha plantejat la possibilitat de fer un canvi 

d’empresa gestora del temps de migdia i hem acordat que treballarem sobre el 

tema, ja que és un aspecte que està present des de fa un temps en les reunions 

de la Junta, sobretot des de la participació de Paidos en la gestió dels casals 

d’estiu de la nostra escola. 

- Judit B. : Pregunta a la comissió si han parlat amb 7iTRIA de la proposta 

i des de la comissió afirmen que s’han posat en contacte però que 

finalment no van parlar-ne. 

Tanmateix, tornant al tema del canvi d’empresa, comenta que s’ha de tenir 

present que tot i canviar d’empresa, el personal de l’escola es manté. 

- L’Eugènia pregunta si van traslladar la proposta a la direcció de l’escola, i 

des de la comissió comenten que no, ja que ho van fer amb tres setmanes 

d’antelació i van creure que no seria suficient. Tenint en compte algunes 

propostes que havien fet anteriorment, van pensar que no tindria cabuda. 

 

3. Casals 

- Anna G. (comissió extraescolars i casals): aquest any es segueix el model 

de l’any passat. Són uns casals conjunts, que ofereixen totes les escoles 

públiques de Sant Cugat. Aspectes a destacar: 

- Més demanda i més proposta. 

- 5 setmanes de casals, amb una mitjana de 115 infants apuntats 

(25% infants de l’escola). 

- Tres grups: petits (P3 a P5), mitjans (1er i 2on) i grans (3er a 6è). 

- No han pogut triar temàtiques, i han vist que alguns grups estan 

una mica en desavantatge. Ho tenen present per a l’any vinent. 



- Tots els casals temàtics els gestiona Paidos amb la col·laboració 

de diferents entitats de Sant Cugat. 

- Els infants que facin casals temàtics, pel matí seran temàtics i per 

la tarda de lleure. 

- Faran un dia a la setmana sortida. 

- Piscina: 

▪ Aniran un dia el grup de mitjans i un el de grans. 

▪ Encara s’està negociant amb EMD i el complex. A dia d’avui 

encara no es sap on es farà l’activitat, si al complex o a la 

piscina municipal de la Floresta (amb autocar). 

▪ Ens han ofert fer piscina a les 9 del matí i hem dit que no, 

perquè no es una hora raonable per als nostres infants. 

▪ Ens trobem en la mateixa situació de sempre. El complex, 

és una empresa amb afany de lucre, i no pot entrar a l’escola  

a oferir al seus serveis, però com l’EMD és l’encarregada de 

gestionar el manteniment i ús de l’escola, i té un contracte 

amb el complex, pot cedir l’ús de la nostra escola. 

▪ El complex ens demana les pistes, l’edifici d’infantil, el 

gimnàs, ... durant varies hores del dia sense oferir res a 

canvi.  

▪ El complex ens cobra entrada per l’ús de la piscina. Aquest 

any la pagarà l’EMD. 

▪ Finalment, hem acordat deixar-los mitjà pista de bàsquet 

dos dies a la setmana durant dues hores, a canvi de dos 

sessions de piscina (1.30h) dos dies a la setmana 

(actualment en negociació).  

▪ Hem ofert la possibilitat que el Complex entri a l’escola per 

tal d’intentar, una vegada més, l’entesa amb ells pel bé dels 

nostres infants. 

▪ L’octubre de l’any vinent iniciarem una taula de diàleg a 

quatre bandes, escola - Paidos - EMD - Complex, amb 

l’objectiu de dialogar i parlar de les necessitats i demandes 

de les parts implicades, i intentar arribar a acords. Si veiem 



que no hi ha entesa valorarem entre tots quin serà el 

següent pas. 

 

4. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes i es procedeix a aixecar la sessió i donar pas a 

l’Assemblea Extraordinària per a presentar i votar la nova junta. 

 

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document adjunt 1 

 


