ACTA ASSEMBLEA AMPA 6.7.21

1. COMISSIÓ MENJADOR:
2. Es fa una explicació de tot el que fa respecte al menjador. S’explica que a partir del
mes de setembre l’ampa tornarà a gestionar el menjador. Es fa un breu resum de tots
3.
Es comunica que s’ha recuperat el menjador i que amb el conveni signat les monitores actuals
continuarien contractades ja que s’ha de subrogar a tot el personal.
Del 2015 al 2017 les despeses de personal del menjador eren més baixes perquè no hi havia
covid. Degut a la pandèmia el volum econòmic del monitoratge ha pujat substancialment, això
provoca que el volum total econòmic quedi molt just. Es fan simulacions de diferents escenaris
i finalment s’acorda deixar el preu actual dels fixos a 6.1e i el preu dels esporàdics serà d’un
10% més que els fixos. En les simulacions que hem fet, es a partir de 220 menus diaris de
mitjana que els números surten.

Al curs 2020-2021 els càterings han rebut ajudes per pal·liar les despeses derivades del covid,
però els menjadors associats a AFAS no els han rebut. Tot i així, de cara al curs vinent l’AFA es
compromet a demanar aquestes ajudes, tant al Consell Comarcal com a l’Ajuntament.
El cost mig dels aliments del menú al 2017 eren 1.38€, mentre que per al 2021 s’ha calculat
aquest valor tenint en compte aliments de proximitat (molts d’ells els mateixos proveïdors que
ja tenia el menjador abans del període Vilanova): 1.60€. Per tal de que gran part del menú fos
de producció agrícola ecològica hauríem d’esperar a passar la fase de pandèmia, ja que es
disposaria de major pressupost.
Una altre despesa a tenir en compte és la dels estris varis i electrodomèstics de la cuina, ja que
al conveni s’ha pactat que el seu cost corre per part de l’AFA.
S’explica que volem canviar el temps de migdia. Aquest any hem rebut força queixes per part
de les famílies pel que fa a aquest tema. Des de l’ampa estem treballant de fa mesos per tal de
canviar això, i fer del temps de migdia un temps pedagògic. Es per això que treballem
intensament per a dur a terme un projecte pedagògic amb cara i ulls, partint de la base del que
vam crear nosaltres i renovant tot allò que calgui.
A part de millorar la qualitat del menú a oferir també es vol inferir en un canvi de funcionament
del temps de lleure del migdia, introduint un projecte pedagògic (encarat a tallers i activitats
enfocades a temes relacionats amb la sostenibilitat) que fins ara era inexistent. També iniciarem
un projecte per reduir la petjada ecològica que deixem en el temps de migdia i de menjador.
Demanem la confiança de totes les famílies i que entre totes i tots fem del menjador del
Guillem un lloc admirat en tots els aspectes.
La Comissió de menjador anima als presents a la reunió a implicar-se en aquest nou projecte
educatiu del temps del menjador. Surten voluntàries la Jordina i la Laura.
El recurs presentat contra el Consell Comarcal, al Tribunal Constitucional de Catalunya es troba
actualment al Tribunal Suprem.

2. COMISSIÓ EXTRAESCOLARS:

El curs 2020-2021 no hi ha hagut beneficis provinents de les activitats extraescolars. La
subvenció que es donava anualment per part de l’ajuntament és de 4600€ però enguany es van
reduir 1000€ a les associacions d’educació i cultura. Es comenta que una altra AFA sí que va
aconseguir la totalitat de la subvenció ja que va al·legar que aquella quantitat aniria destinada a
beques menjador.
3. MODIFICACIONS
A) Queda modificat el nom de l’associació (AMPA) per votació amb unanimitat de vots a favor
de les sigles AFA (associació de famílies).
B) El càrrec de tresorer de l’AFA (Toni Guix) serà substituït per Sebastià Gafas.

