Dijous, 27 de maig de 2021

Acta reunió de l’AMPA INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE
Acta de la reunió telemàtica celebrada el 27 de maig de 2021 a les 19:00 hores, amb
48 assistents entre membres de la junta i socis.
ORDRE DEL DIA
1. Lectura

i

aprovació,

si

s'escau,

de

l'Acta

de

la

Reunió

de

l'AMPA

celebrada el 25 de març de 2021.
2. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla d’Activitats i Tancament Econòmic
per 2020. Apunts sobre la previsió econòmica del 2021.
3. Presentació de les candidatures.
4. Debat de les propostes
5. Votació de les candidatures.
6. Preguntes i suggeriments.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1. APROVACIÓ ACTA:
S’obre la sessió donant per aprovada l’Acta amb data 25 de març de 2021.
2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ACTIVITATS I
TANCAMENT

ECONÒMIC

PER

2020.

APUNTS

SOBRE

LA

PREVISIÓ

ECONOMIICA DEL 2021.
Un membre integrant de la comissió d’administració i finances presenta i explica la
situació econòmica de l’exercici 2020 i la previsió de tancament a 31 d’agost de
2021. Tant la informació presentada a l’assemblea com els comptes anuals 2020 els
podeu trobar a http://ampaiee.cat/actes-reunions-ampa/
L’exercici 2020, per la situació viscuda, ha estat un any sense gairebé activitat i
poques despeses, 1.305,60 €, de funcionament (manteniments informàtics, AFFAC,
LOPD ...), carnestoltes, financeres .... els ingressos van ser de 6.692,00 €, es va
cobrar la quota just abans del confinament, inclouen una subvenció de 500,00 €
rebuda de l’ajuntament per la realització del dia de l’esport i de la Immaculada, que,
com malauradament no es van dur a terme, vam haver de retornar al 2021. Es va
acabar l’exercici 2020 amb un fons social de 10.970,48 €, perquè arrossegàvem
un excedent d’exercicis anteriors de 5.584,08 €.
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Presentem el compte d’explotació previst a 31 d’agost de 2021, data del proper
tancament, segons el que es va acordar de fer coincidir l’exercici econòmic amb el
curs escolar. El curs 2020-2021, es va decidir, no cobrar quota als associats. Per
tant, no hi ha ingressos o, si tenim en compte la devolució de la subvenció, -500,00
€. En relació a les despeses, distingim les reals a la data de la reunió i les previstes
fins a 31 d’agost, entre les reals destaquem manteniments informàtics, pagament a
compte de l’import de les samarretes del dia de l’esport... i de les previstes
destaquem els compromisos de finançar la sortida de Primària a Can Dragó, les
sortides al Canal Olímpic i Escola de Vent, de l’ESO, i l’obsequi a educació Infantil, en
total les despeses previstes serien de 5.952,46 €. Amb l’excedent d’anys anteriors,
la previsió de tancament PREVIST a 31 d’agost és de 5.018,02 €.
3.PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES:
Per les eleccions de la nova Junta es presenten 2 candidatures tancades i una persona
de manera individual com a vocal.
S’ inicia el torn de paraula presentant el programa de propostes de la candidatura 1,
la qual està integrada per:
•

Presidència: Àlex Skaf Pollo

•

Vicepresidència: Tània Andrés Esteban

•

Secretaria: Trinidad González Carrasco

•

Tresoreria: Montserrat González Carrasco

La candidatura 1 inicia el seu discurs emfatitzant la seva intenció d’aportar un punt
de vista diferent, al tractar-se d’un equip totalment nou. Així mateix, comenten que
han detectat la necessitat d’ incentivar la participació dels socis en l’ AMPA amb
l’objecte de poder tenir més força de cara a l’Escola. Manifesten que són coneixedors
que un àmbit de millora que cal escometre és la fluïdesa de la comunicació entre l’
AMPA- L’ESCOLA I LES FAMÍLIES.
Informen que continuaran amb les comissió existents, com són la de convivència i
igualtat per exemple, entre d’altres i la intenció de donar continguts nous en d’altres
comissions com poden ser la del COVID, facilitant que es tractin qüestions relatives
a seguretat en relació a demanar simulacres d’incendis, disposar d’un aparell de DEA,
que es disposa de contactes per facilitar formació en primers auxilis...
Tracten diferents propostes relatives a d’altres comissions:
Respecte la d’extraescolars i tallers proposen: que els tallers es puguin contractar
de manera individualitzada per facilitar que si algú no té interès en un dels mateixos
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i/o amb el canvi d’horari ha d’anar a una altra activitat pugui anar-hi sense problemes
d’horari... Ampliar oferta de tallers, oferta d’extraescolars, horaris d’acollida o facilitar
espai d’estudi/repàs...
Respecte a la comissió de menjador, comenten que volen millorar la qualitat del
menjar i que disposen de pressuposts de vàries empreses que han estat mirant.
Respecte a la comissió verda: comuniquen estar d’acord en el tema de la pacificació
del carrer valència i proposen fer una festa en el mateix carrer....
Finalitzada la intervenció de la Candidatura 1, intervenen diferents assistents i fan
preguntes:
•

Com pensen millora la qualitat del menjar?

•

En el seu programa s’indica festa de la Immaculada i això té un caràcter
religiós i consulten si és o no correcte.

Després d’un intercanvi de paraules en el que es comencen a contestar les preguntes,
l’actual president de l’ AMPA suggereix donar respostes a les consultes realitzades un
cop presentades les dues candidatures i generar així, debat a posteriori.
Abans de la presentació de la candidatura 2, una de les persones assistents comunica
que seria el seu desig la unificació de les dues candidatures. I a més a més, manifesta
la seva voluntat de presentar-se com a vocal.
Escoltada la petició, es procedeix a fer la presentació de la candidatura 2.Es
comparteix a la reunió una presentació amb la concreció de la proposta del seu
projecte.
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Es presenten les diferents persones que integren la candidatura i es posa èmfasi en
la necessitat de participació de tothom, ja sigui com a membre de la junta o de
qualsevol altra manera i/o participant en una comissió... Tota aportació és
benvinguda i acceptada a la mesura de les possibilitats de cadascú.
La candidatura 2 ofereix una garantia de representativitat ja que els diferents
components que l’integren tenen fills a l’escola de totes les etapes educatives i per
tant, per composició la representació de tots els alumnes, està present.
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A més a més, és un equip híbrid, que combina l’experiència i el coneixement dels
projectes ja que hi ha persones de l’antiga junta ( tot i que no tots tenien un càrrec
de responsabilitat) i persones absolutament noves. Per tant, hi ha una sinèrgia entre
noves idees i coneixement.
S’insisteix en la idea de que tots sumem.

Es comenta la intenció de mantenir les comissions actuals que estan en marxa, tot i
que es poden valorar la reorientació d’activitats i d’objectius de les mateixes. Es
presenten les comissions actuals informant per sobre que fa cadascuna i diferenciant,
les de caràcter operatiu: actes i celebracions igualtat i convivència, comissió verda,
menjador i espai de mig dia, extraescolars i tallers... i les de caràcter transversal:
comunicació i administració financera.
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I per últim, es comenten les noves idees en relació al projecte de futur, les quals es
fonamenten en la diapositiva anterior.
4. DEBAT DELS CANDIDATS I RESPOSTA A DUBTES
MENJADOR
En relació a la pregunta de la millora de qualitat del menjador, el President de la
candidatura 1 comunica que hi ha hagut queixes sobre el menjador, que cal afrontarles i que disposen de diversos pressupostos per un nou servei. Reconeix però que en
aquesta qüestió, li manca informació.
La vicepresidenta de la candidatura 2, com a membre actual de la comissió de
menjador aporta informació al respecte i dona resposta a la pregunta formulada per
una de les mares assistents. Primer de tot aclareix, que actualment és l’escola qui
gestiona el menjador i que l’escola ha obert un procediment de contractació pública
per seleccionar una empresa de restauració de col·lectivitats. S’indica que
actualment, ja s’ha publicat i que el termini de la presentació de les ofertes va
finalitzar el 26 de maig de 2021. Es comunica que la comissió de menjador ha revisat
aquest plec tècnic de contractació del servei i que aquest integra el menjador i també
el monitoratge de migdia.
S’explica que a nivell de millora de la qualitat del menjar el plec tècnic recull uns
requeriments que marca el departament de salut com a òptims i que per tan de ben
segur que això suposarà una millora en la qualitat del menjar, que en aquest sentit
la comissió va fer propostes facilitant links de webs d’informació i un plec tècnic d’una
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altra escola que estava molt correcte i que l’escola ha fet servir aquesta informació
base per treballar la licitació publicada.
Es comunica que la comissió de menjador s’ha ofert per valorar de manera conjunta
amb l’escola, les ofertes de les empreses que es presentin. Restem en aquests
moments a l’espera de rebre resposta.
Un dels assistents indica que hi ha hagut una baixada de la qualitat del menjar
darrerament. La vicepresidenta de la candidatura 2 informa que aquesta any davant
les queixes no s’ha pogut, com habitualment es feia, pel tema del COVID, fer les
visites a cuina i menjador. El president de la candidatura 1 manifesta que a d’altres
escoles si que han deixat entrar a les famílies i que fins i tot actualment a l’escola
entra personal, com poden ser els operaris de les obres... En aquest sentit, la
vicepresidenta de la candidatura 2 indica que s’ha insistit en entrar però què han
entès que pel tema del COVID si l’escola ha pogut evitar l’entrada de persones, que
ho hagin fet així.
També, sorgeix el tema del menjar fred i es comunica que arquitectònicament el
menjador té un problema de disseny perquè el linial del menjar està a la porta d’
entrada del menjador, en plena corrent d’aire. L’ operador del menjador compleix, la
normativa en quant a temperatura de servei però en aquestes condicions es difícil
mantenir-la.
FESTA DE LA IMMACULADA
El president de la candidatura 1

aclareix que apareix el tema de la festa de la

Immaculada perquè abans l’escola s’anomenava d’aquesta manera però que està
fent referència a organitzar una festa per tota l’escola.
TALLERS D’APRENENTATGE
En relació els allers d’aprenentatge respecte a la possibilitat de fer la contractació
individual, la secretària de la candidatura 2, comunica que els tallers estan
configurats com un tot integral, un projecte que treballa de forma holística diferents
competències de l’alumne que participa i que per aquesta raó no es poden tractar de
forma individual. S’expliquen diferents experiències en els que els tallers han servit
de suport a qüestions de caràcter curricular.
Una assistent manifesta no estar d’acord amb aquest plantejament per no trobar-ho
democràtic. Al tractar-se d’una escola pública, considera que aquesta activitat,
entesa com a tallers que reforcen les matèries impartides a classe discrimina a les
nenes i nens que per motiu econòmic o d’horari no hi poden assistir
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El president en funcions contesta que els tallers són optatius i no excloents. Optatius
com oferta d’aprenentatge per aquelles famílies que ho vulguin per el seus fills
alumnes de l’escola i no excloents en la mesura que si es cobreix el nombre d’alumnes
que els fan possible cap nen quedi sense fer-los per raons econòmiques.
5. VOTACIÓ DE LES CANDIDATURES
Es procedeix a fer la votació, es comproven les dades dels fills de les persones
assistents que voten. Respecte el vot delegat, es fan comprovacions prèvies respecte
les dades dels fills de les persones que deleguen els vots.
Finalment, la candidatura 1: rep 29 vots. I la candidatura 2: 91 vots.
Acabades les votacions, s’obre la porta a la possibilitat d’integrar les dues
candidatures i vàries persones assistents a la reunió es presenten com a vocals.
Es demana que amb l’objecte de poder constituir la nova Junta, les persones que en
aquest moment, volen participar com a vocals, facilitin les dades a l’adreça de correu
de l’ AMPA: ampa.ieeix@gmail.com.
Així mateix, una persona assistent demana una reunió extraordinària per parlar dels
tallers d’aprenentatge.
5. PREGUNTES I SUGGERIMENTS
No hi ha preguntes ni suggeriments.
Donant fe del contingut d’aquesta acta el president i la sots-secretària electes.

Oriol Rovellat

Beatriz Carmona

President AMPA IEE

Sots-secretària AMPA IEE
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