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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Dimecres 16 de novembre de 2016 

 Inici: 21:05  Finalització 23:15 

8 mares i pares escola i 5 membres de l’AMPA 

Elena Alcover dona la benvinguda i aprovem les dues actes anteriors 

Entreguem la relació d’ingressos i despeses del curs 2015-2016 (adjuntem full), hi ha molt beneficis en 

xandalls ja que l’any passat no en vam comprar massa ja que estàvem intentant reduir existències i 

hem hagut de fer la comanda grossa al curs 2016-2017. Amb les extraescolars es compensen bastant, 

considerem que s’ha millorat molt amb el pagament per avançat.  

El servei d’acollida com cada any es deficitari, però continuem considerant necessari de seguir-ho 

oferint. 

El sopar del curs 2015-2016 va ser deficitari i comentem que de cara al curs vinent intentarem 

regularitzar una mica el preu del menú per poder compensar-ho 

Una mare pregunta si aquest any fem l’assegurança esportiva, l’AMPA comenta que aquest any 3r i 4rt 

el cost de l’assegurança esportiva està dins de la quota que es paga de material escolar ja que aquests 

cursos estan dins del EBE (Esport Blanc Escolar). A la resta d’alumnes d’aquest  curs 2016/2017 no 

està dins de cap quota ni extraescolar. De cara al curs vinent, només a les extraescolars esportives 

se’ls hi imputarà 5 euros més a la quota del primer quadrimestre per l’assegurança. Actualment els cros 

es paguen a part. 

Comentem els imports que ens passen a cada curs per material escolar on aquest any també queda 

inclòs el preu per a poder dur a terme petites sortides així com la quota del Pallars Lector i el CD de 

finals de curs d’infantil. 

Comentem que la despesa del telèfon és baixa ja que només surt el primer trimestre ja que la despesa 

del telèfon es va passar a la despesa del menjador en el moment que es va assumir la gestió del mateix. 

Ens pregunten (pel que fa a les comissions bancàries) on tenim el compte de l’AMPA, el tenim a la 

Caixa. El curs passat vam anar pels bancs a mirar si es podia fer millor oferta, i amb la millora que es 

va fer La Caixa els altres bancs no la van poder millorar. Cada any s’ha de reclamar les condicions. 

Es comenta la incomoditat que hi ha a vegades amb el pagament amb número de compte. Considerem 

que potser serà més còmode per alguns pares de donar també la opció del número de compte per si hi 

ha problemes amb el codi de barres. 

Comentem el cost del servei de menjador, l’iniciem l’11 de gener que va ser el moment en que vam 

assumir la gestió del menjador, fins al juny. Portem dues comptabilitats diferents, una es la del menjador 

exclusiva i l’altra la de la resta. Ho hem de diferenciar ja que els beneficis que surten del menjador 

escolar s’ha de reinvertir en el menjador escolar. 

Un pare ens pregunta el saldo actual del compte del banc, no surt en els fulls i comentem que ja ho 

inclourem. 

Al compte de “vestuari” falta imputar un càrrec que en el dia de l’assemblea no hi sortia. 
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Comentem que hi ha un romanent de la gestió anterior, l’escola ens va passar 90.000€ que considerem 

important de mantenir per possibles imprevistos, com demores en el cobrament per part del Consell 

Comarcal, alguna màquina que es pugui espatllar, etc. I el benefici que guanyem anualment reinvertir-

lo, ja que al ser una associació sense ànim de lucre no hem de generar beneficis. 

Comentem que en una reunió que vam tenir amb la FAPAC, els hi vam comentar la nostra intenció de 

reinvertir els beneficis en formació pel professorat i monitor/res de menjador. Entre menjador i escola 

hi ha un nexe d’unió, es el moment en que la monitora comenta a la mestra si ha succeït qualsevol cosa 

a l’hora del migdia, tot conflicte es treballa al menjador i a l’aula, per tant aquest nexe d’unió es el que 

ens permet invertir el benefici del menjador escolar en formació per tots els mestres del centre i 

monitores de menjador. Per aquest motiu parlarem amb direcció per veure entre tots quins son els 

millors cursos per reinvertir. 

Un pare ens pregunta qui es fa càrrec de la despesa de la llum. En el moment que vam assumir la 

gestió del menjador escolar es va demanar de sectoritzar la instal·lació. Els tècnics s’ho van venir a 

mirar i es va arribar a la conclusió que en el moment que es dugué a terme aquesta sectorització ens 

portaria problemes tant al centre com a l’AMPA, per aquest motiu aquesta despesa l’hem mantingut 

com fins ara. 

L’AMPA intenta buscar una reinversió del benefici en alguna partida que es pugui beneficiar l’escola 

però que formi part del menjador. 

Passem a comentar la memòria de les activitats del curs 2015-2016 (annex). Informem que a la web 

hi ha penjat el pla de funcionament, el conveni amb el consell comarcal i el règim intern del menjador 

escolar. Comentem que el pla de funcionament del menjador escolar penja del consell escolar i 

ensenyament ens va comentar que hi havia certes coses que no hi havia de constar, per aquest motiu 

l’AMPA va treure un règim intern per a la gestió del menjador. 

Pel que fa a la venda de llibres, al paper de la sol·licitud posa que només es poden beneficiar de la 

venda de llibres els socis de l’AMPA i fins ara als NO SOCIS els hi comentàvem que si volien adquirir 

els llibres havien d’abonar els 15 euros de la quota. Ens vam adonar que això era una mica controvertit 

ja que podia semblar que s’”obligava” als pares a ser socis del ‘AMPA i una AMPA ha de donar servei 

tant als socis com als no socis. Creiem que una bona opció es diferenciar preus tant de llibres, com de 

xandalls, com d’extraescolars, al servei d’acollida així posant imports per a SOCIS i per a NO SOCIS. 

En el punt de les subvencions aquest curs en demanarem més, comentem que n’hi ha del Consell 

Comarcal, de Benestar Social i de la Diputació de Lleida. El membre de l’AMPA que s’encarrega de les 

subvencions comenta que en el cas de l’ajut de la Diputació, es demana un projecte i per aquest motiu 

es important saber el que volem sol·licitar. 

Passem a la presentació de la nova junta, sortirà la Mireia Bosch de tresorera i entrarà la Elena Nieto 

en el seu lloc, com a vocal també entrarà Jordi Panisello. 

S’aprova el regim intern del Menjador escolar 

Quota socis.  L’any passat es va comentar l’augment de 15 a 18 euros, considerem que aquest curs 

no cal augmentar-la i a la propera assemblea en tornem a parlar. 

Xerrades i tallers, tenim una xerrada de reanimació que es farà per les monitores de menjador i un 

altra taller obert a pares i mestres. Una mare comenta si hi ha desfibril·lador i com que no n’hi ha seria 

una bona opció per invertir. Ens comenten que es molt difícil que es doni un cas d’aquests al centre i 
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una escola a priori no te massa sentit, però que mirarem en el cas de que no n’hi hagi a la vora de 

posar-ne un. 

Aquest curs no hem pogut entrar a les xerrades de créixer en família i estem esperant resposta. Tenim 

també xerrades conjuntes amb l’associació Rosa d’Abril i l’escola bressol dels Minairons.  Propostes: 

- Gestió d’emocions,  

- autoestima,  

- com parlar de la mort i les pèrdues, 

-  intel·ligències múltiples,  

- primeres rebel·lies   

- taller de kinesiologia 

- Noves tecnologies 

Ens comenten de fer alguna xerrada/taller conjunta amb pares i fills i activitats de cap de setmana de 

les que estem pendents que l’asseguradora ho cobreixi. 

Torn obert de paraula 

La presidenta ens recorda que el 28 de novembre hi ha eleccions perquè es renova la meitat dels pares 

presents (2 pares/mares). La data límit per a presentar propostes es el dia 18 de novembre 

Comentem que junt amb direcció hem enviat una carta a Ensenyament per notificar de nou els 

desperfectes que te el centre, com per exemple les tanques i la porta de ferro del pati dels petits. Hi ha 

teules en mal estat i els de l’ajuntament ens han dit que segurament hi havia malmesa només la teula 

que va caure, ja que van pujar al teulat i no en van trobar més. El que si que es cert es que hi van trobar 

moltes joguines com pilotes i anelles. 

També s’ha sol·licitat una sala polivalent 

L’ajuntament ens ha notificat que se’ns ha concedit les dues cistelles de basquet, en principi el 3 de 

desembre. 

Es torna a parlar de fer un festival de final de curs cada any a l’escola. El centre ens va informar que 

ho fan cada dos anys degut a la quantitat de feina que suposa fer-ho cada any. Una mare proposa que 

donat que acaben les classes a les 16:30 (per preparar els nens de transport i col·locar jaquetes) i no 

se surt fins a les 16:40 tenen 10 minuts cada dia per poder-se dedicar al festival. 

Parlem del problema de transport. Al consell escolar es va parlar de que els nens del Valldeflors son 

els nens que mes temps passen a dins de l’autobús. 

Comentem la proposta que es va fer en una reunió de junta: la jornada intensiva. Es va parlar en un 

consell escolar quan es tractava el tema del transport i ens van dir que això ho havia de moure l’AMPA. 

En una reunió de junta es va proposar de parlar-ho en assemblea. En el consell escolar ens van dir que 

hi havia dos problemes (entrebancs), un es l’horari del transport i l’altra es l’inspector. De moment les 

proves “pilot” s’estan fent bàsicament a Barcelona i a Lleida ens van dir que no hi ha arribat. Pel tema 

transport pel que fa a l’altra escola està una mica complicat ja que no sembla que estiguin molt disposats 

a fer-ho. Una possible solució seria omplir-ho d’extraescolars però som conscients que no tothom 

estaria disposat. En cas que es consideres oportú de tirar-ho endavant s’hauria de realitzar prèviament 

una assemblea extraordinària. 
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Horari transport  8:40 institut 

   8:50 Maria Immaculada 

   8:55 Valldeflors 

   16:35 Institut 

   16:40 Valldeflors 

   16:50 Maria Immaculada 

El problema es que estan molt de temps esperant a dins de l’autocar i preocupen més els més petits ja 

que estan molta estona dins de l’autocar sense berenar i arriben molt tard a casa.  

Aquest horari el decideix el Consell Comarcal amb les Escoles. El principal problema es la falta de 

puntualitat del Maria Immaculada. 

Decidim que informarem a direcció de la nostra queixa i farem arribar una carta al Consell Comarcal.  

Un pare ens informa que no va agradar molt els problemes que van haver l’any passat a 3r que encara 

s’arrossega encara a 4rt, sobretot la falta d’informació rebuda per part del centre. Hi ha una sensació 

general de mala imatge a fora del centre.  

Es parla de problemes de conducta dins de les aules on es consideren que les mestres no fan el 

suficient.  

Es comenta que a nivell educatiu es palpa que ara hi ha molta diferencia entre Maria Immaculada i 

Valldeflors. Creuen que no hi ha unitat a nivell docent, com per exemple amb el tema deures, hi ha 

mestres que en posen molts i d’altres no en posen cap. Es considera que no hi ha una línea pedagògica 

unificada a tot el centre. 

Ens comenten que els hi han dit als nens que no es massa positius que els pares tinguin un grup de 

whatsapp. Una proposta seria fer una reunió entre mestres i delegats de curs per explicar realment el 

que es fa. 

 


