
ACTA D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 

 

Data: 3/06/2015  

Lloc: Escola Marta Mata  

Hora: de 15h a 16:30h  

Caràcter: Ordinari i informatiu  

Assistents: 31  

 

Assistents: Rocio C., Lois B., Maria Carmen R., Maria Isabel G., Ivan F., Meritxell C. i 

Cristina G.  

Excusats: Meritxell R, Carmen R. 

 

A l’inici de la reunió es presenten com a candidates a vocals a la Meritxell C., 30 vots a 

favor, i la Carmen R., 29 vots a favor i 2 abstencions. 

 

Tot seguit es tracta el tema dels delegats, s’explica el funcionament, s’escolliran a 

principi del proper curs escolar durant la reunió d’inici de curs. 

També es parla que durant el proper curs escolar que algunes de les comunicacions es 

faran mitjançant whatssap o correu electrònic. 

 

A continuació es tracta el tema dels xandalls, es presenta el nou prototip, s’ha 

aconseguit millorar la qualitat i mantenir el preu, però la jaqueta serà de color taronja, 

diferent del que es presenta, es posarà serigrafia Marta Mata al darrera i davant el 

logotip, es podrà vendre per peces. 

 

Pel que fa a les extraescolars i l’acollida matinal la continuarà fent divertàlia, s’explica 

el funcionament, l’import de les quotes, la possibilitat de fer pre-inscripció enguany.  

Es parla de la proposta de l’activitat de judo, es faria els divendres a partir de cicle 

inicial. 

 

Referent al menjador serà SERUNION qui continuarà oferint el servei durant el proper 

curs escolar, s’està treballant que els nens i nenes que es queden a dinar a l’escola 

puguin fer activitats dirigides o deures durant el temps lliure del que disposen. A més es 

vol instal·lar un forn de pa i es podran cuinar aliments. 

S’ha demanat a l’empresa que el menú el puguin passar a les famílies el 25 de cada mes, 

i saber el menú de les jornades especials  i els canvis de menú el més aviat possible i via 

delegats ho passaríem via whatssap. 

Es parla de la possibilitat de substituir l’entrepà del picnic per un altre tipus d’aliments o 

descomptar-lo per a qui no el vulgui. 

Es comenta que és un menú de dinar, per això predomina la pasta més que la verdura i 

que aquesta s’utilitza d’acompanyament, es dóna fruita preferentment, a excepció d’un 

dia que es dóna làctic. 

 
El següent tema que preocupa és el de l’atropellament d’un vianant a l’entrada de 

l’escola, s’ha fet reunions amb els responsables polítics, s’han parlat d’algunes opcions, 

entrada i sortida de l’aparcament de terra, treure aparcament de porta a porta respectant 

l’espai de discapacitats, senyalització noves a la zona escolar, pivotes no aparcar de 

porta a porta... 

 



Un dels altres punts que es van tractar són els horaris de l’acollida matinal, es fan de 

7:30 a 7:35, de 7:55 a 8:05 i de 8:25 a 8:35. 

 

Per finalitzar s’obre el torn obert de preguntes. 

 

Comenten que hi ha forats al pati dels petits, des direcció es diu que no hi ha sorra i que 

el conserge no té temps per fer l’acondicionament. 

No hi ha ombra al pati dels petits, seria un tema a tractar per la comissió 

d’infraestructura. 

L’entrada de fusta al pati dels petits, valorar la possibilitat de fer un accés més gran ja 

que es forma un embotellament durant la recollida dels nens i nenes. 

Es demana més col·laboració per a la festa de la bicicleta. 

Es sol·licita que per part d’AMPA es facin més reunions anuals. 

Es demana que s’acondicionin els terrenys del voltant, recentment hi ha hagut algun 

incendi. El problema és que el propietari és una entitat bancària, tant Ajuntament com 

Policia s’han intentat posar en contacte però no ha sigut possible. 

 

 Finalment, no es planteja cap altra pregunta i es dóna per finalitzada la sessió. 


