
ACTA D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 
 
Data 3/12/2016 
Lloc: sala de mestres de l’escola Marta Mata 
Hora: 15 h a 16:30 h 
Caràcter extraordinari 
Assistents: 8 
Assistents:  
Maribel, Rocio i Meritxell 
Excusats: Cristina, Mari Carmen, Lois 
 
El motiu de la reunió és la petició per escrit, acompanyat de 30 signatures, d’una sessió 
extraordinària per manca d’informació i de claredat en les actuacions de l’actual 
JUNTA i sol·liciten com a punt en l’ordre del dia per debatre: gestió i projecte educatiu 
de la JUNTA AMPA. 
 
A la sessió extraordinària assisteixen 5 persones i 3 membres de la JUNTA. De la 
trentena de persones que van sol·licitar la sessió no es presenta cap.  
Una de les mares, que és el primer any que està a l’escola, comenta que aquesta no és 
l’escola que li havien dit a la Jornada de Portes Obertes, per exemple el període 
d’adaptació no es correspon, planteja els problemes en l’entrada i recollida dels nens i 
nenes, l’estat del pati... 
Pregunten sobre l’explicació a la carta signada pel claustre de mestres, es dóna 
l’explicació que des de direcció se’ns ha donat, que els mestres senten qüestionada la 
seva feina. 
Pel que fa a les sortides i celebracions si necessiten ja sol·licitaran ajuda a les famílies i 
sinó ho faran entre els mestres. Una de les mares no veu inconvenient sempre i quan 
aquests no deixin de fer les classes que han de fer, i explica que té coneixement de dos 
mestres que han deixat de fer les seves classes per fer un acompanyament a un excursió. 
Lamenten aquesta situació ja que hi ha pares i mares disponibles per fer els 
acompanyaments i hi ha hagut unes assemblees on s’han apuntat com a voluntàries. 
A més a més, es parla que qualsevol altra escola sense ser Comunitat d’Aprenentatge hi 
ha més participació de les famílies a l’escola. 
S’informa que si algú es vol apuntar que es dirigeixi a secretaria. 
A continuació, s’explica el funcionament del cross , enguany és diferent. 
També es passa informació sobre la gestió econòmica i s’expliquen les activitats. 
Es comenta també de l’alta demanda que hi va haver en el menjador el dia de la 
castanyada, s’han buscat solucions, es reservaran tiquets prèviament i es posarà més 
monitoratge. 
Parlem sobre els somnis de l’última Assemblea de Comunitats d’Aprenentatges, es 
desconeix si els somnis que s’han de complir són els últims que es van somiar o encara 
són els anteriors. S’informa que es va dir que es pintaria la façana de l’escola. 
Finalment, es parla sobre la problemàtica originada amb la mestra de 1r A Es té 
constància que aquesta mestra, de moment, ha denunciat a 3 pares d’alumnes d’aquesta 
classe per dany moral.  
Algunes persones lamenten que s’hagi arribat a aquesta situació, i que no s’hagin buscat 
altres alternatives. 
La JUNTA pregunta com creuen que poden ajudar a aquestes famílies, però no hi ha 
resposta. La JUNTA ha fet consulta a FAPAC que ens orienta que si no hi ha cap 
incident a l’escola no hauria de fer cap actuació, qualsevol problemàtica que faci recull. 



Es parla de que 18 mestres del curs anterior han marxat de l’escola, que hi ha molts 
nous, es mostra la preocupació sobre aquesta alta mobilitat de mestres i les 
conseqüències que té en la qualitat de l’ensenyament. 
 
 
I sense cap altra consideració es dóna per finalitzada la sessió. 
 
 
 


