
 
 
 
 
 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA HEURA (AMPA)        
LLOC: Escola Heura, Menjador  
DATA: Dilluns 7 de març de 2016 
HORA D'INICI: A les 20.00 hores 
HORA D'ACABAMENT: 23 hores   
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1- Proposta de gestió de menjador 
 
2- Comissions 
 
3- AMPA solidària 
 
4- Portes obertes 
 
5- Torn obert 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Laia Alonso – 1r i 4rt 
Rubén Arcos – P4 
Teresa Ballesté – P5 i 6è 
Montse Bernabeu – P4 i 5è 
Marisol Bernal – 1r 
Renata Bueno – P3 
Mónica Caballero – 2n i 6è 
Paula Caballero – P3 i 2n 
Sandra Espada – P5 
Pau Garrido – 1r 
Loles Gonell – 2n 
Esther González – 3r i 6è 
Noemí Herrero – P3 i P5 
Sònia Lizana – 1r 
Itxaso Merino – P3 
David Moreno – P4 
Laura Morral – P3 

Mireia Muntós – P5 
Anna Nicodemus – 1r i 3r 
José M. Ontiveros – P3 i 2n 
Damna Prudencio – 2n i 5è 
Esther Puig – 5è 
Cristina Sampietro – 2n i 4rt 
Àngels Santaulària – 6è 
Ana Tomé – 3r 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1- Proposta de gestió de menjador: 
 
Com a primera consideració i des de la  junta de l’AMPA, es remarca que encara no hi 
ha res decidit i que l’objectiu de tractar aquest punt a la reunió és escoltar la proposta i 
aclarir els dubtes que puguin sorgir. La decisió final es prendrà en assemblea. 
 
En Francesc presenta a la seva sòcia de la cooperativa, la Sara León, que seria 
l'encarregada de portar els temes econòmics i de fer d’enllaç i gestionar la borsa de 
treball per les possibles incidències que es puguin donar. També es fa notar el 
recolzament i l’assessorament que s’està rebent per part d’en Santi Peña, de la 
cooperativa Guinardó (escoles Àngels Garriga, Petit Príncep…).  
 
En Francesc ens comenta que el projecte que proposa s’està treballant des de fa temps 
i per presentar-lo s'ha esperat a tenir l’equip adequat per donar-lo de solidesa i 
seguretat.  
 
Repassa els punts del dossier facilitat per correu electrònic, i remarca el fet de 
potenciar la proximitat, la confiança i l’autogestió a la hora de portar el projecte com a 
valor distintiu enfront el servei actual. 
 
Pel que fa al menjar, es fan les següents consideracions: 
 

 potenciar el producte de proximitat 

 millorar la qualitat 

 incidir en l’atenció 
 
S’oferiran 7 menús, els tres bàsics (normal, vegetarià i sense porc) i els quatre basats 
en intoleràncies (sense gluten, sense làctics, sense ou i sense fruits secs), sempre sota 
el filtre de l’agència de salut pública. Es comenta que no es veu necessària la presència 
d’un/a nutricionista ja que es confia en l'experiència de la cuinera sobre els hàbits i 
l’acceptació dels infants dels diferents aliments. 
 
També es recorden les propostes del casal d’estiu a l’escola i les propostes 
d’extraescolars portats a terme per la pròpia cooperativa i anomenats al document 
entregat. 
 
A continuació es passa a respondre els dubtes que es plantegen, tant els arribats per 
correu a la bústia de l’AMPA com els que van sortir a la mateixa reunió.  
 
S’aclareix la composició de la cooperativa, amb la presentació de la sòcia Sara Leon i la 
definició del repartiment de les tasques que es portarà a terme. També s’expl ica que 
els beneficis que produeixi la cooperativa aniran a pagar les hores de treball, al fons de 
reserva i a l’autogestió. 
 



Impagats: es posa un límit de temps però es tractaran els casos de manera 
individualitzada per tal d’activar els protocols de serveis socials en els casos que sigui 
necessari i comprometent-se a assumir els valor pendents fins que arribi l' ingrés per la 
via que s’estableixi en cada cas. 

 
Nutricionista: Tal i com s’ha indicat anteriorment, es podria contractar però no es creu 
que aporti massa, atès  que els menús estan molt marcats per l’agència de salut 
pública i l’experiència de les cuineres es considera suficient per cobrir aquest aspecte. 
Segons comenta, no és el sobre cost la raó de la no inclusió d’aquesta figura en el 
projecte. 

 
Manifesta el compromís per treure el producte congelat de les dietes dels infants tot 
substituint-lo per  producte fresc i del dia. També es comenta la limitació de fregits a 
un cop a la setmana i la substitució dels almívars i les conserves per la fruita fresca i de 
temporada. 

 
Es mantindria la suggerència de menú per la nit com s’està facilitant en el servei actual.  

 
Equip: es mantindrà el mateix equip subrogant al personal ja que es pensa que l’equip 
actual funciona. No obstant, es respectaran les decisions de cada membre i, en cas de 
produir-se baixes, els substituts seran formats i de qualitat. 

 
Tràmits d’altes i baixes: es portaran a terme per part del gestor, es crearà una borsa de 
treball que passaria pel filtre de la Irene en el cas dels monitors i per la Loli en el cas 
del personal de cuina. 

 
Costos: s’explica la idea de la tarifa plana exposada al document i que, amb l’estimació 
realitzada, s’acabaria pagant gairebé el mateix que actualment sense pujar el preu. Es 
comenta que es pot tornar a preu per dia si fos el desig de la majoria de les famílies. 

 
Cuinera: comenta que ha donat la conformitat a quedar-se si es produeix el canvi. 

 
Integració de més socis: en principi no està previst ja que es creu que els marges no 
serien suficients per assumir-ho. Es manifesta el compromís d’estar oberts a opinions i 
suggerències externes tot i no venir de socis de la cooperativa. 

 
Millores que ofereix el canvi: es pretén millorar la qualitat del menjar i pel que fa al 
personal, es mantindran les condicions dels contractes millorant-los en els casos en 
que sigui possible. 

 
Gestors de compres? Serien en Francesc i la Loli, que s’encarregaria de la gestió de les 
compres diàries a la cuina. 
 
Producte ecològic? No es té pensat mantenir-lo pels problemes que dóna i es buscarà 
un producte de qualitat, de proximitat i fresc. 
 
 



Incerteses a nivell econòmic:  
Com repercutirà el fet de la proximitat i la millora de la qualitat en el preu dels menús? 
El tracte amb els proveïdors i les condicions que es podrien aconseguir no es creu que 
afectin al preu final 
Beques? Impagats? Caigudes de personal? Indemnitzacions ? Els càlculs realitzats fins 
ara i les converses i acords arribats amb direcció fan ser optimistes i fan creure que són 
partides assumibles. 
Remodelació de la cuina ? En cas de ser necessària la portaria a terme el Consorci. 
Cànon que es retorna a l’AMPA pels menús? Es mantindria.  
 
Esbarjo a l’hora de dinar: Es fa veure que la proposta facilitada no sembla aportar un 
valor afegit respecte al que ja hi ha en aquests moments però en Francesc comenta 
que hi ha intenció de millorar i de fer un estudi i d’acceptar propostes per trobar 
activitats més motivadores a l’esbarjo, al SAM i al SAT (s’expressa per part d’algun dels 
assistents que les que es fan en aquest moments en són poc). També es fa veure que 
seria interessant escoltar als nens per tal de tenir un coneixement més exacte i valorar 
el seu punt de vista de la situació actual. 

 
Compatibilitat entre feina actual i càrrec a la cooperativa: es portarien a terme em 
hores diferents i és un tema ja acceptat tant pel Consorci com per la direcció de 
l’escola. 

 
Assessorament per obrir aquest projecte des de zero: es torna a recordar que es 
disposa del recolzament i de l’assessorament dels membres de la cooperativa 
Guinardó i es comenta que es podria consultar a les famílies de les escoles on aquesta 
cooperativa hi actua per veure si el retorn és positiu.  

 
Seguiment d’impagats i relació amb les famílies: es seguiria portant a terme per part 
de la Irene. 

 
Es planteja què, en cas de resposta negativa per part de les famílies, es seguiria 
treballant en el projecte per tal de poder tornar a plantejar-se en un altre any. 

 
Casal d’estiu: es pregunta sobre si es podria organitzar el casal d’estiu encara que no es 
decidís fer el canvi i en Francesc comenta que és una idea que no s’havia tingut en 
compte ja que obliga a un replantejament tant de personal com d’objectius que la 
farien menys viable. De totes maneres, no es tanca la possibilitat i es podria plantejar.  

 
Finançament: es consulta si es demanaria finançament per engegar el projecte i se’ns 
respon que sí i que els bancs estan disposats a donar-lo ja que veuen el projecte 
plantejat com a viable. 

 
Concurs públic per l’adjudicació del servei: es fa veure que com és un servei que 
controla l’AMPA, no s’ha de portar a concurs públic i que es poden escoltar totes les 
opcions rebudes sense obligació d’obrir concurs. 
 



Arribats a aquest punt, es dóna per finalitzada la intervenció d’en Francesc i la Sara i es 
passa a fer les consideracions finals i a concretar com i en quins espais s’ha de prendre 
aquesta decisió. 
 
S’arriba a l’acord de que els dubtes que es puguin plantejar a partir d’ara i després de 
la lectura d’aquesta acta i de la comunicació dels delegats a la resta de membres de la 
classe es farà via el correu de l’AMPA i es respondria individualment després de passar 
pel Francesc. 
 
Es queda en demanar pressupost del casal d’estiu ja que no està contemplat a la 
informació facilitada. 
 
Es parlarà amb 7 i Tria per comentar els aspectes que han aparegut en aquesta reunió 
per tal de veure si hi ha proposta de millora per comparar amb la facilitada per la 
Cooperativa Escolar Heura, i davant els dubtes plantejats sobre el funcionament 
actual, es queda en fer visites i un estudi més exhaustiu per part de la Junta i de la 
Comissió de menjador. 
 
Faltarà consultar els estatuts actuals per tal de definir els aspectes de la votació (espai, 
vot personal o per famílies…) i tan bon punt quedin definits, es comunicarà a les 
famílies per tal de portar aquesta decisió a l’espai més gran i plural possible. 
 
 

2- Comissions: 
 
Atesa l’extraordinària duració del primer punt, es tractarà aquest punt en la propera 
reunió. 
 
 

3- AMPA solidària: 
 
Es comenta que s’ha enviat la mateixa tarda un correu informatiu en el que s’exposen 
els objectius, el termini i la dotació econòmica. 
 
Portes obertes: 
 
Es comenta que han anat bé però també s’ajorna aquest tema per a la propera reunió 
en la que estarà present el membre de la Junta que hi ha estat present en ambdues 
sessions. 
 
 

4- Torn obert: 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
Es tanca la sessió a les 23:00h


