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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE AL MENJADOR ESCOLAR. 

ASSISTENTS: 15 PARES I 6 MEMBRES DE L’AMPA. 

INICI: A les 17,15h. s’inicia l’assemblea. 

La fins ara presidenta Elena Alcover dóna la benvinguda als pares assistents. 

La secretària Sílvia Prats comença la reunió informant als pares de la situació del menjador escolar i del nou Decret de 

Menjadors escolars que vol publicar en breu el Departament d’Ensenyament. La Meritxell Calvet, mare d’una alumna, i 

qui entén de lleis i decrets comenta que veu molt difícil amb la llei de contractació actual que l’AMPA tingui cabuda dins 

el decret i llei de contractació de les administracions per portar el menjador; és un tema de la normativa europea. Des 

de l’AMPA conjuntament amb altres AMPES amb la mateixa situació i a través de la FAPAC hi continuarem treballant i 

informant als pares afectats de totes les novetats. 

L’Anna Seix, administrativa de l’AMPA presenta els comptes de menjador als pares. Aquest any hi han pèrdues. Des de 

l’AMPA no hem volgut discriminar als alumnes amb dificultats que tenim a l’escola i s’ha contractat monitors per cobrir-

los de manera personalitzada; això ens ha fet ampliar en 3 monitors el personal del curs passat i tenir unes pèrdues 

valorades en 12.754,71€. Això ens fa replantejar la contractació i de cara al curs vinent es prescindirà d’un monitor de 

menjador. Alhora procurarem reactivar que ensenyament es faci càrrec dels monitors per a nens amb dificultats 

especials. Adjuntem Cost del servei de Menjador ANNEX1. 

L’Anna Seix, presenta relació d’ingressos-despeses de l’AMPA del curs passat. Tenim uns beneficis valorats en 2.876,38€. 

Adjuntem Relació ANNEX2. Pares comenten les pèrdues del sopar de final de curs, que s’hauria de plantejar una manera 

de fer-ho diferent i que no portés tanta feina de muntatge de taules i cadires; es recorda que l’any que hi ha Festival a 

l’escola hi ha més famílies que es queden al sopar que l’any que no n’hi ha.  

Anna Seix llegeix també la memòria d’Activitats del curs passat. ANNEX3 Al comentar el tema dels xandalls de l’escola 

que es fan ara a través de l’empresa Logigràfic de Balaguer i s’ha unificat samarretes i xandalls hi ha pares que pregunten 

si és obligatori que els alumnes portin el xandall de l’escola. Diego Roldán, director de l’escola i assistent a la reunió, 

explica que segons esta escrit a les normes de l’escola, el xandall és obligatori a partir de primària però que fan la vista 

gran i mai han obligat a ningú a portar-lo. És important tenir la samarreta de l’escola però de xandall es pot portar 

pantalons negres. 

La Sílvia Prats explica que des de l’AMPA, després de tenir queixes dels pares del preu de les bates escolars a Tremp, la 

Junta s’ha plantejat fer la distribució d’aquestes. Estem fent tractes amb una empresa catalana i sortirien més barates. 

Una mare comenta que s’hauria primer de parlar amb els comerços de Tremp que fins al moment subministren les bates 

per dóna’ls-hi la opció de baixar preus ja que després ens queixem que ho comprem tot a fora. Altres pares comenten 

que no pot ser que una bata tingui un cost de 27€ i que les botigues ja deuen saber que això és molt car. Es continuaran 

mirant preus de bates des de l’AMPA i es tirarà endavant per fer la distribució.  

Una mare pregunta com es pot contactar amb la monitora de menjador ja que la nova aplicació que es fa servir no deixa 

enviar missatges a la monitora. L’Anna explica que hi ha el telèfon de l’AMPA, que té whatsapp, i que es poden deixar 

missatges o trucar i que ella ho passa a les monitores, hi ha hagut algun cas i ha funcionat bé. L’Helena Nieto explica que 

hem deixat d’utilitzar les llibretes amb paper de menjador per fomentar l’escola Verda que som i no malgastar paper.  
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L’Anna Seix proposa fer un canvi de data al cobrament de la Quota de l’AMPA. Fins ara com que l’AMPA gestionava 

l’adquisició de llibres de l’escola es cobrava la quota del curs vinent al maig. Ara això no té sentit i fa que haguem de fer  

2 trameses de quota una pels alumnes que sabem que continuaran a l’escola i l’altra al setembre pels alumnes nous. Hi 

ha pares que comenten que al setembre hi ha molts gastos i que millor més tard però per tema extraescolars (els socis 

tenen preu especial) no es pot fer. S’aprova que la quota del curs 2019-20 es passarà al setembre del 2019. 

L’Elena Alcover informa dels canvis dins la Junta de l’AMPA. La Sílvia Prats, fins ara secretària, passarà a ser presidenta. 

La Elena Alcover es canviarà el càrrec amb la Sílvia Prats i passarà a ser secretària. L’Helena Nieto continuarà fent de 

tresorera. Entren com a vocals la Esther Aguilar, la Noelia Gonzàlez i la Montse Ardiaca. L’Anna Seix planteja als pares 

que així com ella hi ha 2 persones més contractades per l’AMPA i treballadores del menjador escolar i que si els hi sembla 

bé que continuïn a la Junta de l’AMPA ja que els hi han arribat comentaris que això no hauria de ser així. Hi ha pares que 

comenten que no tenen res a dir però hi ha altres que comenten que no hauria de ser que una persona assalariada pel 

menjador pugui decidir sobre la seva feina per conflicte d’interessos. Es decideix per majoria que en les decisions de 

Menjador aquestes 3 persones no tindran vot. 

Es tanca sessió a les 18:45h. 
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ANNEX 1 

 

 
 

   

 

 
 

  

       

       

 COST DEL SERVEI DE MENJADOR  

 Dades del 1 de setembre de 2017 al 31 d'agost de 2018  

       

CENTRE: ESCOLA VALLDEFLORS 

     

DADES DEL SERVEI:    

Horari menjador: de 12:10 a 14:50h.  

Nº de dies curs escolar: 177  

Nº d'usuaris fixes/dia (alumnat): 190 alumnes / dia  

Nº usuaris de transport que fan ús menjador: 71 alumnes  

Nº usuaris amb ajuts socioeconòmics: 67 alumnes  

Nº usuaris eventuals (mitjana) (alumnat) mitja de 30 usuaris al mes  

Preu del servei per comensal fix (alumnat) 5,80 €  

Preu del servei per comensal eventual (alumnat) 6,40 €  

Preu del servei per comensal personal docent, PAS 4,30 €  

Núm usuaris: docents, PAS mitja de 6 al dia  

El personal es contractat per l'AMPA? sí  

     

COST DEL SERVEI  

1.PERSONAL 

Nòmines: 91.734,59 € 

 

1 cuiner   

1 ajudant de cuina  

1 persona de la neteja  

13 monitores 

S.S: 38.709,28 € 

 

1 coordinador  

1 administrativa  

Altres Despeses Personal    

Revisions Mèdiques 1.037,32 €  

Gestoria 4.840,00 €  

Vestuari 322,83 €  

Formació 1.185,00 €  

2. MATÈRIA PRIMA I NETEJA    

2.1 Matèria prima 53.473,92 €  

2.2 Subministrament material neteja 3.237,90 €  

3. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT    

3.1 Manteniment i reparacions 315,48 €  

3.2 Inversió reposició (parament, petit 
material) 

29,50 € 
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3.3 Inversió en maquinària 0,00 €  

4. SUBMINISTRAMENTS    

4.1 Telèfon 187,85 €  

4.2 Gas 661,32 €  

5. DIVERSOS    

Assegurança  746,88 €  

Jocs / Material tallers 1.232,62 €  

Material oficina 529,18 €  

Menús i targetes menjador 375,05 €  

Inversió Escola Valldeflors 1.784,87 €  

Inversió en mobiliari 1.128,50 €  

Impost de societats 468,12 €  

Despeses bancàries 189,90 €  

       

TOTAL DESPESES 202.190,11 €  

       

INGRESSOS  

1. CONSELL COMARCAL      

1.1 Alumnes Transport obligatoris 50.506,40 € 

85.925,30 € 

 

1.2.Alumnes transport no obligatoris 2.880,90 €  

1.3. Ajuts socioeconòmics 32.538,00 €  

2. COMENSALS   

102.724,80 € 

 

2.1.Alumnat fix 86.334,70 €  

2.2.Alumnat eventual 8.301,80 €  

2.3.Personal docent 8.088,30 €  

2.4.Personal no docent 0,00 €  

3.ALTRES   

575,30 € 

 

3.1.Beques CARITAS 452,40 €  

3.2.Interessos bancaris 122,90 €  

3.3.Inscrits Menjador Actius 210,00 €  

     

TOTAL INGRESSOS 189.435,40 €  

         

INGRESSOS - DESPESES CURS 2017 -18 -12.754,71 €  

Saldo el dia 1 de setembre de 2017: 100.534,53 €  

Saldo el dia 31 d'agost de 2018: 72.824,00 €  
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ANNEX 2 

 

 
 

      

       

RELACIO INGRESSOS I DESPESES CURS 2016-17 

       

       

del 01-09-2016 al 31-08-17      

 INGRESSOS   DESPESES  DIFERENCIA   

       

QUOTES SOCIS        3.885,00                       90,00            3.795,00       

Socis (259)        3.885,00      devolucions (6dev.)              90,00        

       

LLIBRES DE TEXT 15/16     21.870,01               20.928,49               941,52       

Ingressos     21.870,01      Compra a Editorials      20.928,49        

       

XANDALLS        2.049,64                 1.777,18               272,46       

Ingressos alumnes        2.049,64      Compres xandalls        1.777,18        

       

       

ACTIV. 
EXTRAESCOLARS     13.110,00               10.445,99            2.664,01       

Becats Consell           176,00      Assegurança Monitors              30,00        

  Assegurança Alumnes            295,50        

Danses del Món           568,00      Danses del Món + S.S.            696,80        

Ceràmica           576,00      Ceràmica + S.S.+ Material            781,55        

Bàsquet           568,00      Bàsquet + S.S.+ Material            679,86        

Ioga           480,00      Ioga + S.S.            850,03        

Gimnàstica Rítmica        1.728,00      Gim.Rítmica + S.S.        1.307,61        

Cuina Saludable        1.566,00      Cuina Saludable + S.S.+ Material        1.171,20        

Teatre        2.016,00      Teatre:lloguer Lira + material            522,44        

Taller creatiu        1.176,00      Taller Creatiu + S.S.+ Material        1.414,86        

Educació Emocional        2.496,00      Ed.Emocional        1.690,60        

Pàdel        1.760,00      Pàdel        1.331,04        

       

SERVEI ACOLLIDA        2.871,00                 3.711,36      -        840,36       

Ingrés Acollida Matí        1.667,00      Nòmines Servei Acollida        3.711,36        

Ingrés Acollida Migdia        1.204,00           

       

SOPAR FI DE CURS        3.344,60                 3.008,33               336,27       

Ingressos tiquets        2.710,00      Sopar "ÉS PALLARÈS"        2.654,30        

Bar           634,60      Distribucions March            344,05        

  Tiquets                9,98        

       

FESTIVAL FINAL DE 
CURS           576,00                   641,30      -          65,30       
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Venta PEN Festival (96)           576,00      Gravació Festival "Joan Capdevila"            181,50        

  100 PENS "LA CASA DEL USB"            459,80        

       

LOTERIA        3.287,00                 2.592,00               695,00       

Paperetes        3.375,00      Paperetes        2.592,00        

       

       

ACTIVITATS DIVERSES                    -                       478,46      -        478,46       

  Xocolata Nadal            248,56        

  Regal despedida alumnes 6è            229,90        

       

APORTACIONS A L'ESCOLA                961,96      -        961,96       

                    -        Agendes cicle mitjà i superior            590,96        

  Tronca Infantil (p3-p4-p5)            129,50        

  Tronca 1er -2n primària              76,60        

  Regal Patge Reial 3er primària              90,00        

  Bayard reporter              74,90        

       

INGRESSOS DIVERSOS                    -        DESPESES DIVERSES            852,66      -        852,66       

  FAPAC quota anual            370,66        

  Apt.correus, segells, certif i compul              82,90        

  Programa informatic gestió            195,66        

  Fotocòpies            203,44        

       

BANCS                8,25                     448,58      -        440,33       

Interesos                8,25      Comiss.manten,correu i transfer.            340,25        

  Comissions ingressos              15,89        

  Comissions devolucions              92,44        

       

TOTAL INGRESSOS     51.001,50        TOTAL DESPESES      45.936,31        

       

 INGRESSOS - DESPESES CURS 15/16        5.065,19        

       

 Saldo inicial BANCS:  6.849,32 €   

 Resultat Final Acumulat:  11.914,51 €   
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ANNEX 3 

MEMÒRIA ACTIVITATS 2017-18 

1. Activitats extraescolars:  

 Bàsquet: Dijous de 16,40 a 17,50  al pati de l’escola. Participaven 8 alumnes 

 Ceràmica: 2 grups. Dimarts i dimecres de 16,40 a 17,45h. Participaven un total de 13 alumnes 

 Cinema: divendres de 12,10 a 13,10h. Participaven un total de 13 alumnes 

 Dansa: es va iniciar al 2n quadrimestre pels més petits. Dijous  de 16,40 a 18h. Participaven 8 
alumnes. 

 Esbart: divendres de 16,40 a 17,45h. Participaven un total de 9 alumnes 

 Escalada: 2 grups. Dijous i divendres de 17 a 18,30h. Participaven un total de 16 alumnes 

 Robòtica: Dimarts de 16,40 a 17,50h. Participaven un total de 18 alumnes 

 Taller creatiu: 2 grups. Dimarts de 12,10 a 13,10 i de 13,20 a 14,20. Participaven un total de 17 
alumnes 

 Teatre-Musical: Dijous de 12,10 a 13,10. Participaven un total de 20 alumnes. 
El Festival final es va fer el dia 8 de juny de 2018 tarda entre la Lira i el pati de l’escola on després es 
va fer el sopar. 
 
Activitats que es van presentar l’any passat però no van sortir:  
- Retoc fotogràfic els dilluns de 16,40 a 18,00h. 
- Relaxació i gestió emocional. Dimarts i dijous de 16,40 a 18,00h 
- Danses del món. Dimecres de 17 a 18 al jocar. 
- Ioga per a nens i pares. Dimecres de 17 a 18h. al joncar. 
 

2. Servei d’acollida: 
El preu del servei és de 4€ esporàdics fins a 5 dies i a partir de 6 dies 22€/mes. Pels no socis el preu 
puja a a 6€ esporàdics i 30€/mes els que en fan ús més de 6 dies al mes. Les famílies monoparentals 
i/o nombroses tenen un descompte del 10% per alumne presentant la documentació. 
 
- Servei d’acollida matinal, des de les 8:00h a les 9:00h 

Van utilitzar aquest servei 12 alumnes de manera continuada i de 1 a 3 alumnes al mes 
esporàdicament. Majoritàriament són els socis els que en fan ús.  

 
- Servei d’acollida migdia, de 12,10 a 13,10h. 

Van utilitzar aquest servei 2 alumnes de manera continuada i de 1 a 2 més de manera 
esporàdica. Majoritàriament són socis els que en fan ús. 

 
3. Aportació d’agendes de curs per a cicle mitjà i superior. Finalment l’escola ens va dir que cicle inicial 

necessitaven agenda també però vam dir que no ens en podíem fer càrrec aquest curs. El vinent es 
mirarà la manera. 
 

4. Activitats lúdiques: 

 Cagada de la tronca per a cicle infantil. Es van comprar unes bossetes i membres voluntaris de 
l’AMPA van fer els dibuixos i van posar els noms dels nens. 

 Cagada de la tronca per a cicle inicial, 1er i 2n. Maleta de descobriment pels de 1er i dinosaure 
esquelet per descobrir als de 2n. 

 Regal de Nadal per cicle mitjà i superior. 
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3er:  1 boli borrable per cada alumne i Joc Matematiques per cada aula. 
4rt: Construcció Lego per cada aula 
5è: Diferents llibres de lectura comprats a les llibreries de Tremp. 
6è: Globus terraqüis + jocs de taula. 

 Coca i xocolatada per a tota l’escola Festa de Nadal. La coca es va encomanar a  la Pastisseria 
Farré. 

 Esmorzar saludable a les Olimpiades Valldeflors. Botella d’aigua i peça de fruita. 

 Fruita per esmorzar a la jornada d’escola Verda. 

 Sopar de final de curs al pati de l’escola amb espectacle infantil, divendres 8 de juny. Aquest any 
el sopar va anar a càrrec de l’Hotel Terradets. 

 Regal de comiat als nens de 6è. Memòria USB amb el logo de l’AMPA + Pica pica per les famílies 
de 6è a càrrec del menjador escolar. 

 Gelat per tots els alumnes l’últim dia de curs a càrrec del menjador escolar. 

 Quadern fotogràfic realitzat pels membres de la junta de l’AMPA, tant les fotografies com la 
composició.  

 
5. Jornada dedicada als refugiats els dies 29 i 30 de setembre de 2017. Durant aquests 2 dies d’activitats 

es van recollir un total de 987,07€ que es van entregar als membres de “Barcelona Human Aid” per 
poder engegar diferents projectes relacionats amb l’ajuda dels refugiats. Adjuntem Certificat 
d’entrega. 

6. Jornada solidària per en Pol i en Martí de malalties minoritàries. 27 de maig de 2018. Amb les diferents 
activitats de la jornada es van recollir un total de 5.036,6€ que es van dividir i fer ingrés a les famílies 
perquè ho poguessin invertir en la investigació de les malalties. Adjuntem comprovants d’ingrés. 
 

7. Grossa de Nadal. Aquest any ens van tornar diners per un acabament d’un dels números jugats. Agraïm 
a les famílies que van deixar aquest retorn per l’AMPA , vam poder ingressar 320€ extres que esperem 
invertir en projectes interessants pels alumnes. 

 
8. Distribució de xandalls. Es va canviar distribuïdor de xandalls. Ara ens ho fa l’empresa Logigrafic de 

Balaguer. Les samarretes ja no son brodades sinó serigrafiat. Els xandalls també ha canviat la tela. 
 

9. Es va demanar una subvenció a l’ajuntament. Ens van concedir 500€ de subvenció pel sopar de final 
de curs. 
 

10. Assemblees realitzades:  
31 d’octubre de 2017 Assemblea General Ordinària 
24 de gener de 2018 Assemblea General Extraodinària 
 

11. Participació en la comissió escolar d’ESCOLA VERDA. 
 

 

 

 

 


