CURS 2018-2019
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Lilianne Marcó (Vicepresidenta)
Olga Badia (Secretaria)
Pares i mares: 60

Dia: dimarts 15 de maig de 2019
Hora: 18:00
Lloc: Menjador de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA
1.- Presentació model de menjador actual, a càrrec de la Direcció del centre.
2.- Resultat estudis de viabilitat
3.- Presentació models alternatius
4.- Precs i preguntes

Presentació model de menjador actual a càrrec de la Direcció del centre
La Maria Eugènia explica el model imperant i al final es decidirà al Consell Escolar quins beneficis
i defectes té el model imperant per a millorar-lo.
Fa més de 33 anys que el menjador es gestiona d’una manera semblant, l’AMPA gestiona
directament el menjador, només hi ha un 10% d’escoles que tinguin aquest model, les opcions
són o ho gestiona l’AMPA o es contracta una empresa.
L’AMPA ho decideix tot, això dona una singularitat a l’escola. Tenir una empresa, sabem per
altres escoles del voltant que té problemes i pregunten al Joan Miró pel seu model. És un model
que si es té sap greu de perdre’l.
Va haver un accident laboral amb la monitora del menjador i el Consorci d’Educació de Barcelona
va girar la demanda en contra de l’AMPA . Es va demanar al Consorci d’Educació de Barcelona
que retires la demanda perquè l’AMPA es molt més solidaria i dona una cobertura major.
El menjador i l’escola funcionen com un tot, els monitors de menjador van de colònies,
s’impliquen en els projectes que es fan a l’escola, com el projecte pati, l’educació inclusiva, etc.
On es compra i que ho decidim nosaltres.
Aquest model també facilita el finançament i les famílies paguen la piscina, material, etc. A 10
mesos. A l’escola no es queda cap nen sense menjar.
Sabem que això és un risc però els professors també assumeixen riscos quan van de colònies,
per exemple.
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La Laura Porzio, intervé per dir que la denúncia va ser el detonant per saber que es tenien unes
responsabilitats sobre el paper de les quals l’AMPA no n’era consient.
Vam entrar i ho volíem canviar tot, hi havia una bona base, però a través del canvi volíem canviar
coses, sempre amb consens. Seguim amb les activitats que hi havia organitzades per l’AMPA
però les omplim de contingut.
El 1r objectiu era millorar el menú. Volíem aportar coordinació als monitors i monitores.
Vam acceptar les dinàmiques de l’escola, la col·laboració amb l’escola ha millorat.
En relació a la gestió, nosaltres no gestionem el menjador.
La denúncia ha posat en evidència que tenim una responsabilitat (tenim el NIF que hi ha darrera
el menjador). En el judici l’AMPA només era una empresa.
No s’han introduït tots els canvis que des de l’AMPA es proposaven.
El debat sobre el canvi de model ja es va parlar al maig de 2017 i no hi havia consens. Es va fer
una reunió de l’AMPA i es va decidir seguir sense canvi de model i amb consens amb l’escola.
De totes maneres es va demanar a una empresa un acompanyament que ha acabat en l’estudi
de viabilitat.
La Maria Eugènia puntualitza: No és tan fàcil introduir els canvis, s’ha de fer poc a poc.
Bàrbara Cafi comenta l’informe de viabilitat sobre el servei de menjador
A través de la Comissió de Menjador es va intentar millorar el servei de menjador en base a uns
informes nutricionals que hi havia i adaptar el menú a les recomanacions d’aquests informes i
es va trobar molta resistència, quan l’objectiu era la salut.
Són recomanacions que s’intenten introduir i hi ha molta resistència.
Vam veure la necessitat de formar monitors perquè les famílies es queixaven dels conflictes que
sorgien en el pati del menjador.
Amb el menú, no ens en sortíem per la resistència que trobàvem i per les pròpies limitacions de
la cuina.
Vam intentar fer una formació per les cuineres per detectar les necessitats, després arriba el
judici i no hi ha ningú que vulgui assumir el relleu de l’AMPA.
Es fa l’estudi de viabilitat per veure:
Que tenim?
Que podem fer a futur? Si volem fer canvis i millorar el sistema.
Informe ens diu:
Responsabilitat: es mouen molts diners i la responsabilitat recau sobre els pares i mares
voluntaris.
Àmbit d’intervenció: l’equipament és limitat, tenim una cuina petita.
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Recursos humans i protocol: Aquest tipus de gestió té moltes coses positives però amb unes
rutines que no toca per igual a cada una de les categories professionals. Es podria ajustar per
millorar.
Menú: S’hauria d’augmentar les verdures fresques però per les instal·lacions que tenim no es
pot fer. Si pugem un 10% el preu del menú podria ser ecològic.
Proveïdors: es podrien racionalitzar
Proteïna animal: s’hauria de reduir.
Propostes:
S’hauria de fer una anàlisis dels proveïdors
Optimitzar els protocols de cuina
Incrementar un 0,10€ el menú.
Disposar d’equipaments adequats
Acceptació dels nens i les nenes dels canvis en els menús.
Acceptació de la sensibilització de les famílies

Laia Obis intervé i comenta que el Decret de Menjador expulsa les AMPES dels menjadors. Amb
el Decret que es vol implementar el menjador el gestionaria directament el Consorci i la Direcció
de l’escola.

Marcela de la Rosa intervé i comenta que en la Comissió Mixta del Consell Escolar es va
consensuar que la decisió del canvi s’ha de fer conjunta amb tota la comunitat educativa.
S’ha crear la Comissió Mixta per modelar on estem i que volem els pares, ara legalment ho porta
l’AMPA.
L’AMPA ha de decidir quin model vol l’AMPA per anar en representació a la Comissió Mixta.
Tot això està molt relacionat amb el canvi de junta de l’AMPA. Hi ha un grup de persones que
abans de presentar la seva candidatura voldrien saber en quines condiciona l’han d’assumir.
Aquest grup de persones estan veient que tot té uns temps i totes les coses necessiten el seu
procés.
Es pretén fer un projecte bastant continuista però hi ha certes coses que es poden millorar i hem
d’anar cap aquí.
Avui es vol saber el mandat dels pares de l’escola, cap a on volem anar.
Si el mandat coincideix amb con veuen aquest grup de persones l’enfoc que s’ha de donar, aniria
endavant la candidatura i sinó doncs es retirarien.
Marian pren la paraula: El servei de menjador està regulat pel Reial Decret del 96.
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El Consell Escolar decideix amb el consens de les famílies.. El Consell Escolar determina el pla de
funcionament.
El Departament d’Ensenyament si o si ha d’oferir el servei de menjador, i el Decret diu que la
gestió del servei escolar de menjador ha de ser donada per:
Concessió empresa del sector.
Servei Ajuntament o Servei Comarcal
Centre directament
Convenis amb altres establiments
Preferentment haurà de ser donat per concessions empreses del sector.
Es dona un servei complementari i per tant fem una activitat econòmica, assumim un risc, però
som una associació sense ànim de lucre.
Sinó ho fes l’AMPA, l’AMPA podria continuar incidint en la gestió de l’escola.
Es com la externalització de les extraescolars, hem passat la responsabilitat a una altra empresa
però nosaltres marquem que és el que volem.
Si s’externalitza podem subrogar el servei i que l’externa assumeixi el personal.
L’Escola Auró va fer aquest procés.
No hi hauria la pèrdua de la participació.
Es pregunta si l’escola pot assumir directament la gestió i la Maria Eugènia diu que no, que no
pot. S’ha de fer una licitació amb 3 empreses.
L’Aurò va externalitzar el servei menjador i les famílies participaven en Comissió, això era molta
feina.
L’altre opció és que l’escola cedeix a l’AMPA i l’AMPA contracta una externa.
Sempre es renova la cessió anualment.
Una altra opció, és que l’AMPA pot tenir 2 persones contractades a la Junta, però seria estructura
laboral en una associació sense ànim de lucre. Si comencem a ampliar l’estructura es treuen
recursos de l’objectiu que és el menjar.
Si volem treballar un bon plec de bases per licitar una oferta, necessitem temps per
implementar-la. La gestió del menjador hauria de ser més transparent.
L’AMPA també pot no acceptar la cessió o dir l’accepto i externalitzar-ho.
L’Olga Badia intervé i li diu a la Maria Eugènia que ella associa AMPA a ella, a l’escola i que
l’AMPA són els pares i les mares de l’Escola. La Maria Eugènia diu que l’AMPA gestiona però en
el fons el que diu és que ella, l’escola és la que gestiona el menjador, però en canvi la
responsabilitat del que passa al menjador si és dels pares i mares, és de l’AMPA. Li demana que
els pares i mares com ha AMPA haurien de tenim un paper més important en la gestió del
menjador, buscar un model on tots ens sentim còmodes.
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Es proposa que l’any que ve tindrem una gestió com la d’ara, però hi haurà d’haver canvis, el
menjador queda com un espai difús.
La Marcela de la Rosa diu que el Plec de clàusules ha de ser el menjador que volem.
Es demana l’aprovació a l’assemblea de si volem iniciar la possibilitat de canvi i després es
construeix la Comissió Mixta per iniciar el canvi.
El canvi ha de ser consensuat amb l’escola per tant s’ha de votar si s’inicia el procés per un
possible canvi.
Es fa la votació:
20 persones voten pel canvi
8 per continuar com ara però amb canvis
8 abstencions.
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