
	  

 

Acta de l’Assemblea General Extraordinària  

de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola Pere IV 

Barcelona, 21 de Juny de 2010 

	  

Horari: 18 h 

Lloc: Menjador de l’escola 

Hi assisteixen: 

Xavier Roman Viñas, President 

Alicia Garcia Bofill , Vicepresidenta 

Carmen Andrés Ortiz , Secretària  
 

Pau Galindo de Haro: Menjador 

Sofia Alonso Moreno: Comunicació 

Patricia Sarrias Javier: Extraescolars 

Oscar Casbas Mourelle: Festes 

Salvador López Fernández: Pedagògica 

Ruth Amat Lucas: Camins Escolars i Obres 

A més, hi ha assistit un nombre total de 31 socis i sòcies  

 

Ordre del dia 
1.- Benvinguda  
 
2.- Explicació dels temes a tractar per part del vocal de menjador, Sr. Pau Galindo i posterior 
debat i votació dels següents punts: 
 
3.- El menú de l’escola: considereu equilibrat el menú actual que es serveix al menjador 
escolar  

SI NO 

 
4.-  El cost del menjador: considereu adequat el repartiment actual del cost del menjador 
amb un 20% de descompte pel primer germà i un 25 % de descompte pel segon? 
 

SI NO 

 



5.- Instal·lació purificador d’aigua: esteu a favor de la instal·lació de un punt de consum 
d’aigua purificada assumint l’AMPA un cost de manteniment anual aproximat de 400 € ? 
 

SI NO 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. BENVINGUDA 
 
 
En primer lloc, el president felicita a la comissió de festes i de la “ballaruga” per la 
festa de final de curs. A continuació explica que s’ha convocat l’assemblea per donar 
resposta a les peticions d’alguns socis en la darrera reunió informativa de menjador 
del passat dia 1 de juny.  
 
Informa que la contractació del servei de menjador escolar es responsabilitat del 
consell escolar i que la funció de la vocalia de menjador es col·laborar amb la direcció 
del centre en tot allò que aquesta li requereixi respecte aquest servei.  
 
Respecte al servei de menjador la direcció de l’associació considera que el seu 
funcionament en línies generals es molt satisfactori i que en cap moment ha posat en 
dubte l’ idoneïtat de les empreses contractades i del menú actual que es serveix al 
centre. 
 
 

2. El vocal de Menjador pren la paraula per explicar els motius pels quals es fan les 
preguntes motiu d’aquesta assemblea i explica que com a novetats per l’any que ve , 
tindrem un llibre de suggeriments que posarà a la nostra disposició Roca per que els 
pares puguin fer les seves aportacions i per altre banda es farà un calendari perquè 
els pares que vulguin, puguin venir un dia a dinar a l’escola per veure el 
funcionament del servei de menjador. 

 
Informa que el menú escolar es objecte de seguiment per part de nutricionistes 
externs a l’empresa (institut d’assessorament dietètic i nutricional SL) que 
trimestralment fan una valorització nutricional dels menús (en el blog de l’associació 
es pot consultar la valoració corresponent als menús de primavera - estiu de 2010). 
 
Respecte al preu del menjador escolar informa que hi ha una resolució del 
departament d’educació que fixa un preu màxim del menjador escolar de 
6,20€/alumne. En el nostre centre el preu mig que paguem es de 6,05 €, no obstant 
per contracte, els nens sense germans paguen 6,38€, els segons germans 5,11€ i els 
tercers germans 4,79€. Per això es planteja la possibilitat de fer un nou repartiment 
per tal de que cap alumne pagui per sobre del preu indicat pel departament reduint 
la rebaixa per segons i tercer germà. 

 
Finalment es planteja la possibilitat de instal·lar un punt de consum d’aigua 
purificada en el sala del menjador. En aquest cas l’empresa F.Roca assumeix el cost 
de la instal·lació però no del manteniment que aproximadament es de 400 €/any 
(que hauria d’assumir l’associació).  

 
Desprès de debatre els diferents punts, els presents procedeixen a votar, obtenint-ne els 
següents resultats de les 52 paperetes de votació entregades: 
  

1. El menú de l’escola: considereu equilibrat el menú actual que es serveix al 
menjador escolar .  
SI: 41 VOTS 
NO: 8 VOTS 
N/C. 3 VOTS 
 
 



2. El cost del menjador: considereu adequat el repartiment actual del cost del 
menjador amb un 20% de descompte pel primer germà i un 25 % de descompte pel 
segon? 

 
SI: 36 VOTS 
NO: 15 VOTS 
N/C: 1 VOT 
 

3. Instal·lació purificador d’aigua: esteu a favor de la instal·lació de un punt de 
consum d’aigua purificada assumint l’AMPA un cost de manteniment anual aproximat 
de 400 €  
 
 
SI: 10VOTS 
NO:42 VOTS 

  

  

  

 

 

     El President aixeca la sessió a les 19:30h 

 

 

 

Signat,     Vist i plau, 

 

La secretària     El President 

 

Carmen Andrés Ortiz   Xavier Roman Viñas 

 

 

    

 

	  

	  


