
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA  

 
DATA:  25 d’octubre de 2017. Inici 21.10h 
 
ASSISTENTS:  

• Junta: Jordi Serra (president), Albert Muntadas (tresorera), i Laura Hernández 
(secretaria).  

 
• Pares i Mares:  uns 26 inclosos els de la junta.  

 
• Empresa de menjador Art i Aliment.  

 
S’excusa: Eva Casals (vicepresident), 
 
En Jordi Serra dona la benvinguda als assistents.  
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR  
 
S’informa als pares i mares que l’acta està penjada a la web de l’Ampa. 
S’aprova l’acta anterior.  
 

2. PRESENTACIÓ EMPRESA MENJADOR ARTIALIMENT 
Assisteix en Miquel i la Nuria de l’equip directiu de Artialiment, la Jaqui cuinera i 
la coordinadora del menjador de l’escola Cristina.  
Expliquen que Artialiment es una empresa que té 40 anys i gestiones el servei 
de menjador d’unes 100 escoles de Barcelona, Tarragona i Girona. Es el primer 
any que gestionen el menjador de l’Escola Ildefons Cerdà.  
Expliquen les línees de treball d’artialiment productes alimentaris de proximitat, 
menú (4dies de fruita i 1 de làctics, 1 cop a la setmana 125 gr. Peix congelat, 1 
cop a la setmana ou, 80/100gr de carn), disposen de menú basal i menú sense 
lactosa, menú sense gluten, menú sense carn. Cuinen amb oli d’oliva per els 
sofregits i oli de girasol pels fregits.  
Estant treballant en la proposta de sopar per a les famílies. Estan treballant el 
protocol d’al·lèrgies. Promouen la motivació per l’alimentació no la obligació.  
Per assistir al menjador cal omplir la fitxa d’inscripció. No es paga en efectiu, es 
passa pel banc. Als esporàdics se’ls entrega un document amb codi de barres 
per anar al banc a pagar. Preu fix 6.20€ i preu esporàdic 6.80€.  
El menú mensual l’envien a l’Ampa i a l’escola sobre el dia 28 del mes anterior 
per la seva publicació.  
La coordinadora té atenció directe amb les famílies de 9.00 a 10.00h cada dia 
presencial com telefònicament. Si s’avisa que un alumne està malalt es 
descompte la part del menú, sinó s’avisa de malaltia es cobra la totalitat. Cal 
que menjador sàpiga quan l’alumne marxa a casa i no es queda al menjador. 
Els dies d’excursió es retorna la quantia del menjador íntegre. Cal presentar 
informe mèdic del alumnes amb intoleràncies alimentàries o al·lèrgies. Cal 
aportar autorització del pares quan han d’administrar medicació i la recepta del 
metge pertinent.   
L’equip de menjador consta de 9 persones: P3 2 monitores (ràtio 1/10), P4 1 
monitor (ràtio 1/12), P5 1 monitor (ràtio 1/12), 1r i 2n 1 monitor+ reforç 
coordinadora (ràtio 1/15), 3r i 4t 1 monitor i 5e i 6e 2 monitors. P3 es recull a les 
12.20h de la classe (pactat amb l’escola) eviten contacte amb les famílies que 



recullen els nens per anar a dinar a casa. Dinen i van a descansar. La resta de 
cursos primer marxen els de casa i després les monitores els passen a recollir a 
l’aula (rentat de mans i agafen tovalló/pitet).  
Actualment a l’edifici de dalt dinen tots els alumnes en un sol torn. El alumnes 
de l’edifici de dalt dinen en un sol torn a les 13.15h (tenen uns 50 alumnes fixes) 
fan una estona de pati abans de dinar perquè cremin energia i agafin gana. 
Valoració positiva d’aquesta organització.  
Es demana que es pengin les activitats que fan al menjador i s’acorda que ho 
penjarem a la web de l’Ampa. 
Comunicació del menjador amb els pares via agenda diària a P3,la resta quan 
cal via agenda. Es farà informe trimestral dels alumnes de 4t fins a 6è.  
Projecte pedagògic: autonomia i adquisició d’hàbits, alimentació sana  
convivència. Metodologia del projecte: participació infantil, formació als monitors 
i personal del menjador, treball col·laboratiu amb l’escola i implicació amb les 
famílies. Activitats: jocs sobre aliments i un cop al mes cata d’aliments. 
Beques: Els alumnes becats, quan tenen la beca concedida només paguen la 
part de menjador que no està becada.  
 
 

3. QUE FEM L’AMPA? EXPLICACIÓ DE LA TASCA DE CADA COMISSIÓ. 
PRESSUPOST. 
 
En Jordi Serra explica a través d'un pdf els diferents punts: 
� Explicació de l’ AMPA. 
� Com ens organitzem. Explicació de la Junta i enumera les diferents 

comissions de treball. 
� Explica quina és la tasca de cada comissió i en que treballen. 
� Pressupost: la comissió econòmica explica de forma detallada el 

pressupost.  
� Crida a la col·laboració dels pares que estiguin interessants.  

 
 

4. PRECS I PREGUNTES 
 

• Un pare exposa que el seu fill té necessitats educatives especials amb 
mobilitat reduïda que precisa de l’ús de caminador i cadira de rodes 
autopropulsat. Demana la retirada de la grava del pati. Se li explica que 
la junta ha presentat instància a l’ajuntament demanant la retirada de la 
grava i ja ens em reunit amb alcaldia i la regidora d’ensenyament per 
plantejar la sol·licitud de la retirada de la grava.  

• L’empresa de menjador porta pica pica per a les famílies assistents.  
 
 
 

S’acaba l’assemblea a un quart de dotze de la nit.  
 
 


