
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
 
Data 4/4/2016 
Lloc: gimnàs escola Marta Mata  
Hora: 15:15 h  
Caràcter ordinari  
Persones Assistents: Rocio, Maribel, Lois, Carmen i Meritxell  
Excusats: Cristina  
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Es llegeix i s’aprova les actes 
anteriors. 
 
2. Espais acollida matinal. S’expliquen les millores aconseguides, sobretot en relació a 
l’espai, de dilluns a dijous, els nens i nenes que fan ús de l’acollida del matí utilitzen el 
gimnàs de l’escola, un espai més ampli. Es posen taules i cadires a la zona de la tarima 
per fer activitats. Els divendres continuen a la mateixa aula que utilitzaven fins ara. 
De moment els responsables no es plantegen que les monitores disposin de telèfon 
mòbil d’empresa. 
 
3. Calefacció. Es planteja la problemàtica que hi ha, aquesta mai ha acabat de funcionar, 
es llegeix una proposta de carta que es dirigiria als principals responsables (educació del 
Vendrell, el Departament d’educació de la Generalitat i l’empresa). 
 
Volem manifestar el nostre malestar per les deficiències en el sistema de climatització, que des de 
l’entrada en funcionament del nou edifici de l’Escola Marta Mata en la seva actual ubicació, curs 2013-
2014, no ha acabat de funcionar correctament. 
 
Tres cursos escolars després d’instal·lar-nos al nou edifici són constants les avaries, la manca de 
potència i els dies d’hivern en què moltes aules no arriben al mínims de temperatura de confort. 
 
Per tot el que s’exposa anteriorment, sol·licitem  resposta a les següents preguntes: 

- De qui és la responsabilitat d’aquesta situació? De l’empresa constructora, de l’Ajuntament o 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat? 

- Quines accions s’han realitzat fins ara per a resoldre aquesta mancança i amb quin resultats. 
Quines estan previstes realitzar? 

- Quan es preveu adoptar una solució definitiva que resolgui d’una vegada per totes aquesta 
problemàtica? 

- Així mateix, sol·licitem còpia dels informes tècnics que s’hagin elaborat en relació a aquesta 
qüestió. 

 
Davant la ineficàcia dels diferents agents implicats en donar solució al problema, volem posar-ho en 
coneixement, per a que es preguin les mesures oportunes i es repari, de forma definitiva, el sistema de 
climatització tant per la temporada de fred com de calor. 
 
Una mare proposa acompanyar l’escrit amb signatures. 
 
4. Jornada intensiva. S’expliquen el passos que caldria fer per demanar-li, s’hauria de 
fer mitjançant el consell escolar. Sembla que no hi ha voluntat de que es faci, només en 
casos excepcionals. 
 
5. Convocatòria Junta AMPA. L’actual junta explica que fins aquí s’ha pogut treballar i 
s’obre període per presentar candidatures per la nova JUNTA d’AMPA. La major part 
de la JUNTA té intenció d’escolaritzar als fills en una altra escola, i prefereix fer una 
convocatòria ara que no pas esperar a final de curs per poder fer un traspàs adequat. 



 
6. Torn obert de paraules. Pregunten sobre la festa de la bicicleta, la JUNTA comenta 
que no té cap informació, l’any passat va ser la Comissió Sorpresa la que va contactar 
per iniciar el treball. Alguns membres de la Comissió Sorpresa que han demanat 
explicacions, els han dit que és una festivitat organitzada per AMPA. Des de la JUNTA 
es farà consulta a Direcció ja que tradicionalment el motiu de la festivitat ha anat 
vinculat a algun somni de la Comunitat Educativa, pel que tenim coneixement no hi ha 
hagut cap reunió de la comissió. 
S’obre un debat sobre el servei de menjador escolar, apareixen diferents queixes, un 
incident en el que una nena es va fer un trau i va requerir 6 punts, creu que haurien 
d’haver trucat l’ambulància. 
Fan petició de més monitores per garantir la seguretat dels nens i nenes. 
Aquestes persones que tenen queixes sobre el servei que facin un escrit dirigit a 
AMPA., també s’especifica que les famílies poden demanar hora amb l’empresa 
Serunion per tractar temes personals. 
Retornant al tema de la calefacció es planteja posar calefactors, s’explica que no es pot 
ja que salta el termòstat. 
També una mare planteja que per la celebració del carnaval li agradaria que l’alumnat 
pugui venir una tarda disfressat del que vulguin. 
Una altra persona planteja que quan plogui obrin 5 minuts abans, l’explicació que 
l’escola dóna és per un tema d’assegurança, una mare planteja que si en altres escoles es 
fa perquè no es pot fer en aquesta escola. 
 
I sense cap altra consideració es dóna per finalitzada la sessió 
 
 
 
La Secretària                                                                  Vist i Plau 
                                                                                       La Presidenta 
 
 


