
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 

 

DATA: 2/12/2013 

HORA: 15:00 

LLOC: ESCOLA MARTA MATA 

CARÀCTER: EXTRAODINARI 

ASSISTENTS:  Directora de l’escola, Mónica Padilla, representant de 

l’Ajuntament del Vendrell,  regidor Kenneth Martínez, representant de l’empresa 

Teyco, Sr. Francesc Ruiz, els membres de la junta de l’Ampa i 80 pares i mares 

de l’escola. 

 

ORDRE DEL DIA 

1.- PROBLEMES AMB LA CALEFACCIÓ  

 

1.- El president de l’Ampa dóna la benvinguda als assistents i explica les 

actuacions que s’han fet fins al dia d’avui: 

- Dimecres 20 es detecta un problema amb la calefacció que no dóna la 

temperatura adequada a les nou del matí, sent més greu a les aules 

orientades al nord. 

- Dijous 21 ve el tècnic i la deixa funcionant correctament a les 17:00 

hores. 

- Divendres 22 a les 9 del matí la temperatura no supera els 17/18C. A 

partir de les 10 ja funciona amb normalitat a tota l’escola, excepte a les 

aules de 4rtB i 2nB. Aquestes dues aules triguen més en escalfar-se que 

les altres, ja que estan orientades al nord i es troben als extrems dels 

dos passadissos. La direcció de l’escola decideix prendre un registre 

diari de la temperatura de totes les aules a cada hora fins a les 15h.  

- Dilluns 25, la temperatura a primera hora continua sent baixa i es truca a 

l’empresa. 

- Dimarts 26, s’avança l’hora d’arrancada de la màquina com a mesura 

per guanyar temperatura a primera hora. 

- Dimecres 27 ve el tècnic i comença a treballar amb la màquina i les 

configuracions. Es fa una reunió amb l’ajuntament/ escola/ empresa 

constructora/ ampa i es dóna un ultimàtum. Ha d’estar arreglat màxim 

divendres sinó es farà una reunió amb pares per veure les accions a 

prendre. 



- Dijous 28 continuen treballant els tècnics i es deixa la màquina en 

funcionament tota la nit. 

- Divendres 29 a primera hora el problema continua persistint, 

especialment a les dues aules dels extrems, la temperatura està per sota 

del que marca la normativa i es pren la decisió de fer una reunió 

informativa. 

- Dissabte 30 i Diumenge 31 els tècnics treballen tot el cap de setmana 

per identificar la causa del baix rendiment de la màquina durant les 

hores més fredes.  

- Dilluns 2 de desembre, s’aconsegueix que totes les aules estiguin a una 

temperatura de 19/20C a primera hora gràcies a una solució provisional, 

però encara s’està pendent de la solució definitiva. 

 

El president de l’Ampa comenta que, si les solucions provisionals que 

l’empresa constructora està prenent no són suficients, s’haurien de plantejar 

mesures com:  

1- No portar els nens fins que el problema estigui solucionat. 

2- Comprar calefactors per les aules mes afectades. 

3- Fer força tots junts perquè es repari de forma definitiva el sistema de 

climatització tant per la temporada de fred com de calor 

La Directora de l’escola explica que en el moment que es va detectar el 

problema es va informar a l’AMPA i al Departament d’Ensenyament. A més, va 

comunicar a les mestres que informessin a les famílies que abriguessin més als 

nens/es. Sembla ser que hi va haver mestres que no van informar. 

El representant de l’Ajuntament explica que fins al dijous dia 28 els tècnics de 

l’empresa instal·ladora i de la constructora no van ser conscients de què la 

màquina no funcionava del tot correctament i que no es tractava només d’un 

problema puntual d’encendre la màquina abans pel matí o d’ajustar 

paràmetres.  Des d’aquell dia, els tècnics estan buscant la causa del baix 

rendiment de la màquina durant les primeres hores del matí i possibles  

solucions. S’ha demanat al Departament d’Ensenyament permís perquè Teyco 

pugui controlar on line la màquina. El Departament ja ha contestat 

afirmativament però trigarà uns dies en habilitar l’accés. Demana a les famílies 

que donin confiança a les administracions i que no confonguin que els tècnics 

hagin trigat més del desitjable en trobar una solució amb una falta de dedicació. 

El representant de Teyco demana disculpes perquè malauradament després 

d’una setmana encara no han pogut trobar la solució definitiva, però que estan 

posant tots els mitjans per aconseguir-ho el més aviat possible. Explica que 

estan treballant dia i nit per trobar la raó del baix rendiment de la màquina 

durant la nit i que, mentre troben la solució definitiva, ja han aconseguit 



provisionalment, des d’avui dilluns 2 de desembre, que les aules estiguin a la 

temperatura que marca la normativa, 21C.  

Torn de preguntes: 

Mare: opina que s’hauria d’haver informat amb una circular del problema i diu 

que les mestres no van avisar a les famílies. 

Pare: La mesura de posar calefactors es tenia que haver fet abans i es queixa 

que l’AMPA no ha donat prou informació. 

Mare: opina també que s’hauria d’haver informat abans a les famílies.  

Mare: demana que hi hagi un compromís d’informació per part de l’escola o 

l’ampa. 

Pare: opina que es podrien aprofitar els delegats de classe per informar a les 

famílies. 

Mare: demana que els comunicats siguin clars, per no repetir l’enrenou de la 

circular sobre el tractament preventiu de l’aigua. 

Respostes: 

El president de l’AMPA explica que no es va passar cap nota informativa 

perquè el dimecres i el dijous els tècnics asseguraven que avançant l’hora 

d’arrancada de la màquina i amb alguns canvis en els paràmetres que havien 

fet, se solucionaria el problema. Únicament en aquelles aules més fredes, les 

mestres havien d’informar a les famílies de la situació, però que a la resta no 

calia. 

El representant de Teyco explica que no es podien posar calefactors a totes les 

aules perquè farien saltar la instal·lació elèctrica. Ara que ja s’ha trobat una 

solució provisional, en les dues aules més fredes, si es creu necessari, es 

poden posar calefactors sense comprometre la potència elèctrica instal·lada.    

Preguntes: 

Pare: Quina és la solució provisional que es proposa?   

Mare: pregunta si l’aïllament del sostre és el adequat.  

Pare: pregunta quina és la temperatura òptima a l’estiu. 

El representant de Teyco explica que el problema que s’ha detectat és que les 

bateries de la màquina es “congelen” per la nit i no hauria de passar, que 

encara no saben si és un defecte de fàbrica o quin problema hi ha. La solució 

provisional que en aquests moments s’està fent es calefactar les bateries de la 

màquina.  També explica que tots hem de posar de la nostra part, tancant les 



portes, finestres, etc... i mirant de tenir cura de fer un estalvi energètic, ja que la 

normativa no permet calefactar els passadissos per raons d’eficiència 

energètica.  

El representant de Teyco, igualment, explica quin tipus d’aïllament té el sostre 

de l’edifici i afirma que el que s’ha utilitzat en el nostre cas és el que dóna 

millors resultats. També explica que es tracta d’un sistema de renovació d’aire, 

no d’aire condicionat. Aquests sistemes permeten baixar alguns graus la 

temperatura de l’interior de les aules, però que a l’estiu cal obrir portes i 

finestres, i que el disseny de l’escola, amb les diferents portes d’emergència 

està pensat perquè circuli i ventili bé l’edifici.  

La directora de l’escola diu que el dimecres tenen claustre i recordarà als i les 

mestres la necessitat de què traslladin a les famílies les informacions de 

direcció. 

Preguntes sobre altres temes: 

Mare: pregunta sobre la neteja dels lavabos.  

El president de l’ampa contesta que va ser més un problema de civisme. 

Mare: pregunta si hi hauran suficients classes per l’any que ve.  

El president de l’ampa respon que aquest és un altre tema i que ja s’està 

mirant. 

Mare: comenta que al pati de terra es fan bassals i forats, i que de sota 

sobresurt una malla.  

El representant de Teyco explica que, com marca la normativa, hi ha una malla 

per sota del sauló per evitar que surtin males herbes, i que el pati tou no és un 

lloc perquè els nens facin forats. Només està preparat el sorral del pati d’infantil 

perquè puguin fer forats. Igualment respon que comprovaran si es formen 

bassals quan plou. 

Mare: pregunta per què els nenes de p3 no es renten les mans amb aigua, ja 

que li diuen que ho fan amb tovalloletes. 

La directora respon que ho preguntarà a les mestres perquè ho continuen fent 

d’aquesta manera. 

Mare: pregunta si és cert que s’han retallat hores de neteja. 

El representant de l’ajuntament respon que no és possible que s’hagin retallat 

quan el servei de neteja al Marta Mata és nou en aquest edifici. En qualsevol 

cas, si el tècnic de l’ajuntament encarregat de controlar les incidències de 

neteja en les escoles valora que és necessari, es faran els canvis 

corresponents.    



Pare: demana que abans de crear alarma, les famílies intentin anar a la font 

d’informació i no fer tant de cas al que es diu a la porta de l’escola. 

El representant de l’ajuntament demana a les famílies que per a una millor 

comunicació és recomanable seguir els canals establerts a tals efectes, que 

són adreçar-se a la Direcció, a les mestres, a la junta de l’AMPA o a la mateixa 

regidoria d’Educació, però que per raons de seguretat a les escoles no està 

permès que les famílies entrin lliurement a les aules. 

I sense cap altre consideració es dóna per acabada la reunió a les 16:15h.   


