
REUNIÓ DE L´AMPA ESCOLA EL DOFÍ 28/09/2016 

 

Assistents: Ignasi Font, Alba López de Haro, Vane Ventura, Anna Albert, Eva Cebrià, Ainhoa Estrader, 

Gregorio Boticario, Manel Barbudo, Àlex Costa, Vero Herrero, Laia Font, Damià Jiménez, Daniel Butti i 

Mª Teresa González de Molina. 

 

    Comença la reunió a les 20,30h amb la lectura per part del president del temari de la primera 

reunió de l´AMPA d´aquest curs. Comenta que serà una reunió principalment informativa degut a ser 

la primera i a què hi ha molta gent nova, i que si hi ha algun tema a debatre es farà a l´Assamblea. 

1.- Venda de llibres. S´informa als assistents de quin és el procediment que s´ha fet servir fins ara 

(encarregar-los al Carrefour i forma de pagament). Es fa balanç de com ha anat aquest curs i es 

valora positivament el fet de no haver demanat bestreta per encarregar els llibres i d´haver fet el 

pagament de la quota de material abans que els altres anys i separat del pagament dels llibres. 

2.-Extraescolars. La valoració de les extraescolars del curs passats és molt positiva, no tant la del casal 

d´estiu feta per la mateixa empresa, Dinàmics. Tot i això aquest curs han baixat molt les inscripcions i 

no hi ha suficients alumnes per omplir els grups, el què ha fet que Dinàmics proposés posposar l´inici 

de les extraescolars fins a meitat d´octubre, per veure si en aquest temps hi ha més inscripcions. 

S´intentarà fer una campanya de promoció a partir de la setmana que ve. 

El Daniel comenta que va tenir una reunió amb la regidoria d´esports, on es va dir que ens 

substituirien les cistelles de bàsquet del pati (estan fora de normativa i els nens no hi juguen)per unes 

altres de paret i ens portarien una xarxa de voleibol. Es torna a parlar de fer a l´escola activitats 

esportives, com una barreja de casal i extraescolars, però no es creu que prosperi. 

3.-TPV. L´escola té interès en posar una terminal de pagament (TPV) per tal de facilitar el pagament 

de les excursions, quotes material i llibres als pares i per tal que les tasques administratives siguin menys 

feixugues. El president i la tresorera vàren assistir a una reunió amb la junta directiva de l´escola i el 

tècnic que instal-la aquest sistema, i expliquen als assistents el seu funcionament. Una vegada 

valorats pros i contres, s´arriba a la conclusió que és un bon sistema i s´està d´acord amb la seva 

implantació en cas de què l´escola ho cregui oportú. De totes maneres, es parlarà amb l´AMPA de 

l´escola La Lió per preguntar com els funciona a ells, ja que ho ténen instal-lat des del curs passat. 

4.- El Daniel explica que l´escola necessita una fotocopiadora nova, i aprofitant que l´AMPA acaba 

de pagar la que té ara, el Carles (secretari de la junta directiva de l´escola) ha mirat diferents 

opcions per fer un renting. S´exposen els pros i els contres de les dues opcions buscades. S´informa 

també que s´han renovat els altaveus de l´escola i que s´han comprat dos projectors, una pissarra 

electrònica i pantalles. 

5.- Menjador. S´informa que actualment només hi ha una persona que s´ocupa del menjador, la 

Dolors Xivillé, i que l´any que ve ja marxa de l´escola, per tant es necessita una renovació. En Daniel 

ha sentit alguna queixa respecte a SANED, de part d´altres escoles que també treballen amb ells, en 

quan a que sembla que ha baixat la qualitat. Es comenta que no estaria de més que de tant en tant 

algun pare es quedés a dinar, per avaluar el funcionament. De totes maneres, sembla que a la nostra 

escola la Joana controla bé tot el tema de la qualitat del menjar i en principi no tenim problemes. 

En Daniel explica que el contracte amb SANED es renova cada any, i que aquest any es farà al 

gener, per si es vol canviar o negociar alguna cosa. Gregorio Boticario pregunta si no hi podrien 

haver descomptes per germans, que en altres escoles es fan i a la nostra no. També s´explica que el 



curs passat SANED volia augmentar el preu del menú dels fixes de 6,10 € a 6,50 € per un augment 

retroactiu, i gràcies a les negociacions de la Dolors es va aconseguir que es quedés a 6,15 €. 

Comenta en Daniel que per el volum de diners que SANED mou del menjador ens haurien de tenir 

alguna deferència. Per això aniria bé que els pares s´hi fiquessin més i es fes una comissió. 

6.- Permanències. Degut a la necessitat d´un horari més ampli per part d´una família de P3, es diu que 

en cas d´haver-hi un número suficient de nens es mirarà de fer un horari més extens, ampliant en mitja 

hora el servei d´acollida matinal. Això serà comunicat via whatsapp a tots els grups i a les reunions de 

classe en un folletó explicatiu de les actuacions de l´AMPA que es repartirà entre els pares assistents. 

7.- Festes. Es fa un repàs del calendari de les festes d´aquest curs (Castanyada, Primavera, Dijous 

Gras, Fi de curs...). S´intentarà fer una festa cada dos mesos, ja que es creu que és una manera 

d´enfortir vincles entre alumnes i pares. Aquest curs la Festa de la Primavera serà l´últim divendres 

abans de Setmana Santa(7 d´abril) i la de Fi de Curs el 17 de juny. Es demanen pares per ajuntar-se a 

la Comissió de Festes. L´Anna Albert s´hi apunta. 

8.- Creació de la Comissió d´Acció Solidària per potenciar accions de recolzament a les famílies 

afectades per l´explosió del pis de la Gran Via, ja que tenim a l´escola dues famílies molt afectades. 

A una d´elles, allotjada a l´hotel de Vilassar de Dalt, ja se li ha ofert un taxi per baixar a l´escola, però 

de moment no ho ha fet servir. Es preveu sobretot ajuda en el moment en què s´hagin d´insta-lar en 

pisos nous. 

S´intentarà també col·laborar amb la Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat en forma 

d´acompanyament solidari (famílies que apadrinen)en cas d´arribada de refugiats. Aquesta acció 

ha estat proposada per l´Ajuntament. 

També s´intentarà col·laborar amb Cáritas de Santa Maria. 

9.-La Comissió de Comunicació farà una carta als pares amb informació sobre l´AMPA i un calendari 

que es repartirà a les reunions de presentació dels diferents cursos. Una vegada escollits els delegats 

de cada curs actualitzaran els grups de whatsapp. 

10.-Federació d´AMPAs. Es demana si algú pot anar a les reunions de la Plataforma per l´Educació 

Pública. 

En Daniel explica que s´ha presentat un projecte perquè el Casal d´Estiu el porti l´Ajuntament, no les 

AMPAs. S´espera que les AMPAs puguin dir-hi la seva. Al portar-ho l´Ajuntament, el casal seria de totes 

les escoles de Premià, no només les públiques. 

11.- Es fixa la data de l´Assamblea anual, que serà el dilluns 24 d´octubre. 

Es tanca la reunió a les 22,10 h. 

 


