
ASSEMBLEA AMPA 
DIJOUS 7 D’OCTUBRE DE 2021 
MENJADOR DE L’ESCOLA, 21:30 
 
ASSISTENTS 26, amb representació de tots els cursos. 
 
Ordre del dia i punts tractats 
 
1. Benvinguda al nou curs 2021/22 
 Presentacions junta i assistents a l’assemblea 
 Presentacions de les comissions de funcionament de l’AMPA. 
  
  
2. Regularització preus menjador 

 
Exposició assumptes a tractar 

2.1. Preus esporàdics, 3 dies estaven mal assignats. 
Fins ara es consideraven esporàdics 3 dies i menys per setmana. S’han 

de considerar fixes si es queden 3 dies o més a la setmana.  
 Ho regularitzem en propers rebuts. 
 Necessitem confirmació per part del departament de quin és el 
tractament d’aquests dies fixes/esporàdics, si es considera ser usuari fixe per 
setmanes o per mesos. 
 

2.2. Increment 0,60 euros des de gener 2021 per despesa covid19 
La necessitat de mantenir grups bombolla pels 3 grups per nivell el curs 

passat va fer augmentar els monitors i altres recursos del menjador (increment 
4 monitors + material extra) independentment del nombre de comensals del 
grup bombolla. 

A l’inici de curs 20/21 es va assumir aquest cost per part del menjador, 
en espera de veure el nombre de comensals.  

Es va experimentar una baixada dels assistents al menjador. 
Al desembre de 2020 es va veure que hi haurien pèrdues.  
En assemblea, es va decidir incrementar els 60 cèntims per 

comensal/dia com a gestió covid19. 
Fruit d’una queixa sorgida, Inspecció de SSTT ens ha comunicat que, 

com que aquest import COVID no pot quedar assimilat com a augment de preu 
de menú,  ha dit que no es pot fer com si fos un augment de menjador. Ha de 
quedar clara la seva separació i ser cobrat separadament. 

 
Cal estudiar com fer repercutir aquesta despesa covid de forma justa 

pels usuaris del menjador. Si es decideix fer per TPV, a més cal tenir en 
compte que el TPV es queda un 2% del preu de gestió. 

 
Es destaca el fet que l’AMPA Puiggraciós gestiona totalment el menjador 

de l’escola 
 

Per part d’un pare es demana més transparència en els números 
econòmics de l’AMPA. L’AMPA expressa que s’aproven els pressupostos cada 
any en assemblea i aquestes dades es troben a disposició de qui les demani. 



 

L’AMPA Puiggraciós demana no comparar entre escoles i diferents 
maneres de funcionar, ja que s’ofereixen i gestionen diferents serveis segons el 
centre. 
 
3. Canvis organitzatius educació infantil 

Seguint el fil del tancament línia P3 al Puiggraciós pel curs 21/22 
decidida pels SSTT.  

L’escola ha decidit que un dels reforços de professorat de covid19 hagi 
anat a p3, que ha quedat desdoblat.  
 

Actualment hi ha 26 alumnes a P3 (increment 1 per matrícula viva 
recentment). Fins a 28 alumnes, no es desdoblarà el grup, malgrat ser centre 
SIEI. 
 

Millora aules infantil, pagat per l’escola (pintura, mobiliari, millor 
accessibilitat , parquet) 
 

Quedem a l’espera per si aquest curs a P3, es recuperen 2 línies. 
 

L’altre reforç de professorat pel covid ha anat a 1r, on es mantenen 3 
línies enlloc de 2. 
 
4. AMPA a les reunions pedagògiques 
 Aquest any les reunions pedagògiques són presencials, al llarg del mes 
d’octubre. 
 A gairebé tots els cursos hi ha un representant de l’AMPA, es deixarà un 
espai per a que els propis pares facin presentació del funcionament de l’AMPA. 
 Es fa llista dels que seran els qui ho presentin. 
 
5. Taula mobilitat + Bicibus 

5.1. Taula mobilitat 
La Taula de Mobilitat  ha estat creada i convocada per l’ajuntament per a 

discutir la mobilitat a la Garriga, seguint els següents temes principals: 
A peu (anteriors convocatòries) 
Bicis, patinets (convocatòria enguany, reunió el 6-oct-2021 amb 

participació de membres de l’AMPA) 
Vehicles motor (futur) 

 
Petició carrils bici per a accedir a l’escola. 

 Es demana que l’Ajuntament inverteixi en aparcaments segurs per a les 
bicicletes, patinets. 
  
 Com a escola, es reivindica la pacificació del transit als voltant de les 
escoles, sobretot al c/Pere Ballús. 

Regular la mobilitat, sobretot pel tall del carrer Pere Ballús matí i tarda. 
 Hi ha hagut dubtes sobre la responsabilitat de qui ha de posar les 
tanques per tallar el trànsit. Ajuntament diu que és tasca del conserge de 
l’escola.  



S’espera ampliació definitiva de la vorera i treure les pilones a finals 
d’any.  

 
Es proposa fer recordatori a les famílies que acompanyen amb cotxe 

apel·lant al civisme en els accessos a l’escola. 
Esperaríem més presència de la policia local, que va rotant entre els 

diferents centres escolars. 
Es farà reunió expressa de l’Ajuntament amb les escoles sobre la 

mobilitat 
 

5.2. Sobre bicibus 
El bicibus és una iniciativa proposada per l’associació Pedalem, per a fer 

un traçat segur amb diverses parades on els alumnes es puguin afegir a un 
grup establert per a arribar a l’escola amb bicicleta. 

Inici a l’AMPA Pinetons, que han rebut una subvenció per a l’aplicació de 
gestió dels participants al bicibus. 

Per ara, estant fent prova pilot els divendres. 
 

A l’escola Puiggraciós, estem a l’espera de plantejar aquesta prova pilot. 
Es necessita un grup de voluntariat, agents cívics o poli local per a fer l’ 

assistència del bicibus. 
 

Aprofitar els moments de les obres esperades de la RENFE per a 
millorar l’accessibilitat a peu o bicicleta o patinet a l’escola, plantejar altres 
iniciatives com camins escolars per a arribar a l’escola a peu de forma segura. 
 
 
6. Xandalls 
 Mateix proveïdor i model. S’han mantingut preus. 
 El TPV hi ha algun problema en el moment de fer la comanda, segons la 
versió de mòbil des d’on es fa. Això provoca que no es comuniqui la talla de les 
peces demanades en comanda. 
 L’ús de xandall es aprovat pel consell escolar. 
 
7. Extraescolars 
 Bona acollida, unes 130 famílies s’hi ha apuntat. 
 Totes iniciades excepte botix, anglès grup de grans, acro-ioga 
 La Biblioteca oberta a l’hora del pati i migdies també es considera dins el 
servei dels extraescolars accessible a tot l’alumnat.  
 Enguany, esport escolar es diu tecnificació, ho gestiona l’empresa 
isotròpic. 
 
8. Festes 
 S’espera que es puguin celebrar festes enguany a l’escola. 
 S’espera poder realitzar la fira solidària de Santa Llúcia, on hi ha venda 
de manualitats i altres activitats per a recaptar diners pel fons solidari de 
l’escola i per la Marató de TV3. 
 Pendent veure què es fa per la Castanyada 
 Durant l’any es solien fer algunes festes al voltant de les accions de 
reforma, manteniment alguns caps de setmana dins del projecte pati.  



 S’espera poder organitzar la festa de final de curs.  
 Es fa també la catifa de corpus i l’ou com balla (que va ser iniciativa de 
l’escola). 
 
9. Renovació junta 
 La junta es renova cada 2 anys, enguany toca renovació de la junta. 
 La junta fa la convocatòria i s’espera l’arribada de convocatòries a 
seguir. 
 Típicament, cada comissió queda representada dins la junta. 
 
 Es convoca l’assemblea pel dijous 2 de desembre, 21:30. 
 
10. Comunicació 
  Es planteja la Possibilitat de crear grup WhatsApp difusió AMPA, com 
una via més de comunicació (només enviament de la informació). 
 
11. Precs i preguntes 

11.1. Carnestoltes queda a l’espera de veure que s’organitza al 
municipi. 

11.2. Sobre les entrades esglaonades, gestió quan es tenen germans 
grans i petits que entren en torns diferents. Es demana si seria possible 
gestionar millor quan hi ha germans grans que poden acompanyar a 
germans petits que entren més tard, a l’hora obertura de les portes. 

11.3. Xerrades de seguretat Mossos. L’oficina dels mossos de 
Granollers fan formació a les escoles. El curs 19-20 es va fer al grup de 
6e.  El curs passat no es va fer. Enguany ho han tornat a reprendre, 
amb xerrades pels mestres o famílies, però no als alumnes en principi.  
Intentarem organitzar-ho.  

11.4. Extraescolars p3, no es fan perquè al migdia descansen. 
11.5. Reunió de pares al menjador, es fa al començament de curs. 
11.6. L’any passat no es va fer informe de menjador a infantil, que es 

feia típicament a final de curs. Pares d’infantil veuen convenient fer-ho. 
11.7. Es parla de reprendre la dinamització dels patis del menjador, 

jocs, música, ... 


