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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

Dilluns 30 d’octubre de 2017, 17h en primera convocatòria i 17:10h en segona convocatòria. 

ASSISTENTS: 

19 pares assistents i 6 membres de l’AMPA. 

HORA INICI ASSEMBLEA: 17:15H 

Elena Alcover, presidenta de l’AMPA dóna la benvinguda a tots els pares i presenta l’assemblea. 

L’acta de l’Assemblea Ordinària passada, del dia 16 de novembre de 2016, es dóna per aprovada ja que  estar 

publicada i  tothom l’ha pogut llegir. 

L’Anna Seix, administrativa de l’AMPA, explica primer la relació d’ingressos i despeses del Menjador Escolar: 

 El curs passat la valoració del menjador escolar ha sigut positiva, es mantenen el número d’alumnes 

fixes tot i que el preu del menjador es va pujar en 10 cèntims.  

 Els 2 torns de menjador funciona molt bé i continuarà de manera fixa. 

 Personal: 1 cuiner que també actua com a coordinador del menjador, 1 ajudant de cuina, 1 persona 

de neteja, 1 administrativa i 10 monitores. 

 Les formacions en Riscos Laborals i les revisions mèdiques ens ho porta l’empresa Previntegral Group, 

que l’any passat ens va fer un curs de formació d’un dia. 

 L’AMPA facilita el vestuari i calçat de feina al cuiner, ajudant de cuina, persona de neteja i bates 

monitores. Durant el curs passat només el cuiner es va comprar material per vestuari. 

 PirineusGestió ens porta tota la documentació de nòmines de menjador i liquidació empresa trimestral 

i tancament de l’any. 

 Telèfon: Les factures del mòbil de l’AMPA es passen pel menjador. El telèfon de la cuina que forma 

part de la línia de l’escola, es paga a l’escola amb algunes factures que l’escola ens facilita. 

 Assegurança: A menjador tenim 2 assegurances a “Generali Seguros” una de RC i l’altre de Catering. 

 Jocs/Materials: Cada any es compra material lúdic per als nens de menjador. Hi ha 2 tipus de material, 

material del pati i material per fer manualitats. Una mare li sembla molts diners gastats en material, l’Anna 

explica que molt material es fa malbé i s’ha d’anar reposant, com pilotes que es punxen o perden, raquetes 

que tb es fan malbé i altres jocs diversos. L’any passat també es van comprar 3 baguls de plàstic per poder 

guardar material de menjador. 

 A final de curs es van comprar 4 armaris de fusta per guardar material de menjador i també de l’escola, 

son uns armaris de 90cm d’altura per 150cm d’amplada i 50cm de fons  situats 3 a la primera planta i 1 al pis 

de dalt. 

Finalment de l’any passat ens queda un benefici de 11.175,99€ que es destinarà integrament al Projecte Pati 

que després la Helena Nieto ens explicarà . 

 



C/ Tarragona, 37 25620 Tremp 

Telf. 608 477 472 

e-mail: ampavalldeflors@gmail.com 

 

2 
 

Seguidament es passa a comentar la Relació d’Ingressos i despeses del compte de l’AMPA: 

- L’any passat vam tenir 253 famílies que es van fer sòcies de l’AMPA.  

- Dóna benefici: quotes, llibres, xandalls, activitats extraescolars en general, bar del sopar de fi de 

curs i loteria. 

- El Servei d’Acollida que s’ofereix al matí de 8 a 9 i al migdia de 12,10 a 13,10 és deficitari però 

creiem que és un servei que s’ha d’oferir. Una mare comenta que parlant amb pares d’altres 

escoles és un servei que ens dóna prestigi i oferta que no es fa a tot arreu. 

- Festival de final de curs: es va decidir d’ofertar el festival gravat en un llapis de memòria a un preu 

molt assequible perquè les famílies el poguessin gaudir des de casa. Ens comentem molts pares 

que la gravació la van trobar de poca qualitat i es planteja per un altre any pujar el preu però que 

sigui de més qualitat. 

- Com cada any per l’escola s’han comprat les agendes d’inici de curs a partir de 3er de primària, 

regals de la tronca d’infantil i de 1er i 2n i regal del patge reial de 3er. Aquest punt una mare fa 

saber que no troba bé que lo dels patges a 3er de primària i que tots els regals que es compren 

tan de tronca com de patges haurien de ser mes educatius i podrien ser coses per la classe, que 

les tonteries als nens els duren molt poc i no serveixen per res, i si de cas, coses més tradicionals 

com torrons o xocolata. 

- Al tancament del curs tenim un benefici de 5.065,19€. 

Passem a llegir la Memòria d’Activitats realitzades per l’AMPA durant el curs 2016-17 (document adjunt), ho 

fa la secretària de l’AMPA, Silvia Prats. 

Elena Alcover presenta la nova junta de l’AMPA: 

- Presidenta: Elena Alcover 

- Secretària: Sílvia Prats 

- Tresorera: Helena Nieto 

- Vocals: Silvia Gonzalez, Jordi Panisello, Gemma Romero, Laura Tremosa i Anna Seix. 

La Sílvia Prats explica que aquest any ja no fem la venta de llibres de text, i que això comporta que moltes 

famílies no es fan sòcies de l’AMPA, per aquest motiu i degut a que ja fa varies assemblees que s’està 

comentant de pujar el preu de la Quota, aquest any es decideix en votació i majoria que la quota de l’AMPA 

serà de 18€ per família a partir del curs 2018-19. 

Una mare ens proposa que promocionem més les activitats que es fan a l’AMPA via facebook en imatges que 

així els pares veuran que es fa i que organitza l’associació. 

S’explica la proposta que ens va fer l’escola de comprar agendes per 1er i 2n curs. L’Anna Seix explica que al 

juny es va valorar i parlar amb direcció i que en aquell moment es va decidir que no. Aquest setembre direcció 

li va informar que al final si que volien agendes per aquests cursos. La junta es va reunir per decidir si 

col·laboraven amb més agendes i es va decidir que no degut a que l’AMPA vol participar també en altres coses 

i no gastar-se una part important dels diners pagant agendes. 

Els pares ens proposen que les famílies no sòcies paguin l’agenda escolar, si més no, que s’estudiï i les famílies 

sòcies tinguin algun benefici sobre les que no se’n volen fer. La Junta de l’AMPA estudiarà aquestes propostes 

i informarà als pares. 

Votació de xerrades i tallers per aquest curs:   



C/ Tarragona, 37 25620 Tremp 

Telf. 608 477 472 

e-mail: ampavalldeflors@gmail.com 

 

3 
 

Jordi Panisello pregunta als pares quin tipus de xerrades o tallers interessen  per fer durant aquest curs. Una 

manera proposa fer xerrades mensuals o trimestrals amb les mestres de l’escola i així poder interaccionar amb 

ells.  

La Elena Nieto recorda que la Carina, que el curs passat ens va fer el curs de “Créixer en família” i que va tenir 

molt poc èxit entre els pares, ens va proposar per aquest curs fer una jornada de “Com tractar el dol amb els 

nens”, pregunta si interessa la xerrada i si hi assistiria gent. Una mare diu que aquest tema es molt personal i 

no el troba adequat per parlar amb xerrada; Jordi Panisello li explica que és un professional que dóna eines i 

pautes que cadascú pot agafar les que li sigui més útil. 

Finalment es queda que es proposaran xerrades i que si algun pare/mare sap d’alguna xerrada o taller 

interessant també informarà a la Junta. 

Projecte PATI: 

Elena Nieto explica que aquest projecte, on tenim diners per fer coses interessants, es pot enfocar de dues 

maneres, una com a tapar forats i anar pagant coses que es vagin trencant i facin falta però sense cap tipus de 

projecte, o dos, fer un projecte on puguin participar mares i pares i mestres i nens, un projecte col·laboratiu 

on tots puguem dir la nostra i treballar-hi. Això implica treball per part dels pares per aquest motiu aquí en 

assemblea proposem fer votació sobre el tema. Seguidament es vota  i per majoria es demana FER UN 

PROJECTE COL·LABORATIU entre mares/pares – nens – escola. 

Torn obert de paraules: 

1. Loteria, un pare ens pregunta a quin tipus de loteria vendrem. Elena Nieto explica que ja hem previst 

aquest punt i ens hem informat de “La Grossa”. 

2. Xandalls i bates, una mare ens fa saber que no troba normal, al ser una escola pública, que el xandall 

sigui obligatori igual que la bata. Hi ha opinions diverses sobre aquest tema, el que si es queda que 

com a obligatori podria ser només la samarreta de l’escola, el xandall podria quedar com a no 

obligatori. Les bates diuen que igual, la bata que fan comprar a l’escola és molt cara i no troben perquè 

els nens n’han de portar.  Es vota el que se li ha de traspassar a direcció, la votació surt que no es veu 

necessària la obligatorietat del xandall i bates. 

3. Oumu, a finals de curs passat se’ns fa oferir a la Junta de l’AMPA contractar una noia amb discapacitats 

per ajudar a la cuina, ens teníem que acollir a una ajuda i ens sortia molt econòmic fer-ho i vam 

acceptar però finalment no ens podíem acollir a l’ajuda i reunits en junta i al no necessitar els seus 

serveis vam quedar que miraríem si més endavant ens podíem acollir a alguna cosa, així que de 

moment el tema quedava parat. No ens vam entendre amb els que portaven la Oumu els quals vam 

ens van fer saber que havien comunicat a la noia que al setembre començava.  Degut a que dins de la 

Junta mateix va crear un debat difícil de decidir vam veure necessari explicar-ho en assemblea. Hi ha 

pares que fan saber que hi ha empreses especialitzades en aquestes tasques d’ inclusió laboral i que 

l’AMPA si no la necessita no té perquè fer-se’n càrrec. Altres pares diuen que és una bona iniciativa i 

que es bonic col·laborar en projectes d’aquets. Es tanca el tema on es demanarà una reunió amb els 

responsables d’aquesta noia per tenir tota la informació possible i així poder decidir. 

4. Posicionament de l’AMPA davant dels atacs a ensenyament i dels canvis succeïts aquestes darreres 

setmanes. La Sílvia Prats explica que el Comitè de Defensa del Referèndum “CDR” del Pallars va oferir 

a totes les associacions del poble formar-ne part, nosaltres vam dir que ho teníem que consultar en 

assemblea. Fem votació i es decideix no formar part del CDR ja que l’AMPA representa a una total de 

pares molt plural i que no tots hi esta d’acord.  Per altra banda es vota positivament posicionar-se per 

defensar el Model Educatiu en Català, l’escola catalana i els mestres. 
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5. Una mare ens pregunta si els nens a partir de 4rt poden sortir sols a l’hora de menjador, ja que a ella 

des de direcció no li van deixar que la seva filla sortís sola però té constància que hi ha algun nen/a 

que ho pot fer. Ens demana si podem transmetre a direcció a quina normativa s’acull i perquè varia 

segons la família. 

6. Una mare ens proposa fomentar els crossos perquè així fem escola i els nens els hi agrada representar 

a l’escola que quan es va als crossos hi ha molt pocs nens del Valldeflors i que en canvi altres escoles 

hi ha molts nens. Altres pares expliquen que ara al haver-hi tantes activitats extraescolars es normal 

que els crossos no tinguin tan èxit. 

7. AGBS, uns pares de 3er ens expliquen que finalment aquesta  sortida es farà el dia 2 de novembre i 

que van fer unes reunió amb les tutores on van parlar amb el tema. Van trobar a faltar la representació 

de direcció la quan no es va manifestar. Troben que hi ha nens que no hi aniran i que això crea 

conflicte. Tots els pares assistents a l’assemblea s’afegeixen a aquesta postura i veuen imprescindible 

transmetre a direcció que aquesta sortida no es vol fer més, crea conflicte i causa que molts nens no 

assisteixin aquell dia a la sortida amb tot el que això comporta, doncs si es fa algun treball o alguna 

xerrada sobre el tema no hi poden participar tampoc. A més a més es troba que justament aquest any 

amb tot el que està passant NO TOCA. 

8. Un pare demana que li fem saber a direcció que els pares volen una relació més propera amb direcció, 

que només veuen a la directora a les xerrades d’inici de curs i no veuen que participi res que fan els 

pares. 

9. Es comenta la problemàtica del mestre que l’han tret de les llistes d’interins i que finalment perdrà el 

punts. es queixen que des de l’escola no es fer cap tipus de presència i que ara, una vegada tot arreglat, 

tampoc ens han donat cap tipus d’explicació i molts pares la volien per part de direcció. Des de la Junta 

s’explica que en el tema del mestre si que vam tenir trucades i suport de l’escola però que ens van fer 

saber que ells no podien actuar ni venir a les reunions. 

 

Es TANCA SESSIÓ a les 19,50h. 
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MEMÒRIA ACTIVITATS 2016-17 

1. Activitats extraescolars:  

 Gimnàstica rítmica – 22 alumnes 

 Teatre – 25 alumnes 

 Bàsquet – 9 alumnes 

 Ceràmica – 6 alumnes 

 Ioga per a nens i pares – 5 alumnes 

 Danses del món – 5 alumnes 

 Cuina Saludable– 23 alumnes 

 Educació Emocional – 27 alumnes 

 Pàdel – 12 nens 
 

2. Servei d’acollida matinal, des de les 8:00h a les 9:00h 
Van utilitzar aquest servei de 6 a 10 nens de manera continuada i de 5 a 12 nens al mes 
esporàdicament. 
 

3. Servei d’acollida migdia, de 12,10 a 13,10h. 
Van utilitzar aquest servei de 4 a 6 nens de manera continuada i de 3 a 4 nens de manera esporàdica. 
 

4. Aportació d’agendes de curs per a cicle mitjà i superior. 
 

5. Activitats lúdiques: 

 Cagada de la tronca per a cicle infantil. 

 Cagada de la tronca per a cicle inicial. 

 Regal del patge reial per 3er de primària. 

 Coca i xocolatada per a tota l’escola Festa de Nadal. 

 Gravació del Festival de Final de curs + PEN  

 Sopar de final de curs al pati de l’escola. 

 Regal de comiat als nens de 6è. 

 Gelat per a tota  l’escola últim dia de curs (Menjador) 
 

6. Loteria de Nadal 
 

7. Activitats per recollir diners per la Marató de TV3 “Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques”. 
Es va aconseguir recollir amb diferents activitats la quantitat de 331.32€ 
 

8. Distribució dels llibres de text.  
 

9. Distribució de xandalls. 
 

10. Peticions de subvencions a diferents organismes.  
 

11. Assemblees realitzades:  
16 de novembre de 2016 Assemblea General Ordinària 
 

12. Xerrada  per a Mares i Pares: 
Créixer en família (Dijous primavera 2017) 

13. Participació en la comissió escolar d’ESCOLA VERDA. 
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 COST DEL SERVEI DE MENJADOR  

 Dades del 1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2017  

       

CENTRE: ESCOLA VALLDEFLORS 

     

DADES DEL SERVEI:    

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

Nº de dies curs escolar: 179  

Nº d'usuaris fixes/dia (alumnat): 225 alumnes / dia  

Nº usuaris de transport que fan ús menjador: 69 alumnes  

Nº usuaris amb ajuts socioeconòmics: 66 alumnes  

Nº usuaris eventuals (mitjana) (alumnat) mitja de 50 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 14 al mes  

El personal es contractat per l'AMPA? sí  

     

COST DEL SERVEI  

1.PERSONAL 

109.996,75 € 

 

1 cuiner   

1 ajudant de cuina  

1 persona de la neteja  

10 monitores  

1 coordinador  

1 administrativa  

Altres Despeses Personal    

Revisions Mèdiques 662,00 €  

Gestoria 4.840,00 €  

Vestuari 41,62 €  

Formació 637,80 €  

2. MATÈRIA PRIMA I NETEJA    

2.1 Matèria prima 56.656,45 €  

2.2 Subministrament material neteja 3.247,69 €  

3. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT    

3.1 Manteniment i reparacions 564,76 €  

3.2 Inversió reposició (parament, petit 
material) 

31,00 € 
 

3.3 Inversió en maquinària 0,00 €  

4. SUBMINISTRAMENTS    
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4.1 Telèfon 316,32 €  

4.2 Gas 667,94 €  

5. DIVERSOS    

Assegurança  747,54 €  

Jocs / Material tallers 807,88 €  

Material oficina 526,22 €  

Menús i targetes menjador 151,25 €  

Despeses bancàries 898,22 €  

Altres despeses    180,00 €  

Inversió en mobiliari, armaris per material  1.569,37 €  

       

TOTAL DESPESES 182.542,81 €  

       

INGRESSOS  

1. CONSELL COMARCAL      

1.1 Alumnes Transport obligatoris   

80.507,20 € 

 

1.2.Alumnes transport no obligatoris    

1.3. Ajuts socioeconòmics    

2. COMENSALS   

111.755,60 € 

 

2.1.Alumnat fix 89.965,00 €  

2.2.Alumnat eventual 13.969,70 €  

2.3.Personal docent 7.820,90 €  

2.4.Personal no docent 0,00 €  

3.ALTRES   

1.456,00 € 

 

3.1.Beques escolars 1.335,10 €  

3.2.Interessos bancaris 120,90 €  

     

TOTAL INGRESSOS 193.718,80 €  

       

INGRESSOS - DESPESES CURS 2016 -17 11.175,99 €  

PROJECTE PATIS (DINERS A INVERTIR) 11.175,99 €  

Saldo el dia 1 de setembre de 2016: 89.358,54 €  

Saldo el dia 31 d'agost de 2017: 100.534,53 €  
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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       

Venta PEN Festival (96)           576,00      Gravació Festival "Joan Capdevila"            181,50        

  100 PENS "LA CASA DEL USB"            459,80        
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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 €   

       

 

  

  

 


