
ACTE D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA  

 

Data: 7/6/2012 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 16.45h 

Caràcter: Informatiu 

 

Ordre del dia: 

1.- Resum explicatiu de la participació de l’AMPA en les festes de l’escola 

2- Situació actual del Pla d’Entorn 

3.- Fes-te’n soci 

4.- Activitats extraescolars i servei d’acollida. Resum d’activitats 2011/12. Proposta 2012/2013. 

5.- Xandalls i bates escolars. 

6.- Programa municipal de reutilització dels llibres escolars. 

7.- Torn obert de paraula. 

 

1.- Resum explicatiu de la participació de l’AMPA en les festes de l’escola 

El Sr. Manu Hernández explica les festes de l’escola en les quals ha participat l’AMPA al llarg d’aquest 
curs: 

- Castanyada: compra de pa, pernil i formatge per un esmorzar per a tots els nens/es de l’escola. 
- Nadal:  compra de material escolar per al Tió i els Reis. 
- Cros: participació en l’organització del cros comarcal del Vendrell organitzat  per les Ampes i 

amb la col· laboració del Consell Esportiu. Aquest curs l’AMPA ha hagut de pagar 1€ per nen/a 
que participava en un cros i 5€ si n’anava a més d’un; ha estat una gran despesa. 

- Carnaval: berenar amb xocolata i coca. 
- St. Jordi: aquest curs s’ha demanat de tallar el carrer per poder fer la parada de llibres més gran i 

poder comprar amb més comoditat; ha estat un èxit ja que han sobrat molts pocs llibres. 
- Festa de la bicicleta: aquest curs no s’ha fet carrossa ja que no ens han proporcionat l’estructura 

de l’any passat i per falta de diners. El centre d’interès han estat “les llaminadures” un somni de 
la Comissió Sorpresa que s’ha encarregat d’elaborar caramels per penjar a les bicicletes. 
L’AMPA ha passat les circulars corresponents, ha fet el recompte de participants i ha venut 
samarretes i gorres pel dia de la festa. 

- Final de Curs: l’AMPA ha organitzat un final de curs per als nens/es de l’escola el dia 22 de juny 
amb màster class de Batuka, pallassos, festa de l’escuma, obsequis i gelats. 

Finalment, es dóna les gràcies a tots els voluntaris que ens han ajudat al llarg del curs, així com a la 
Comissió Sorpresa, mestres i direcció de l’escola per la seva col· laboració . 

 



 

2.- Pla d’entorn 

La Sra. Sílvia Cotaina ens explica quina ha estat la situació del Pla d’Entorn aquest curs i quin  és el seu 
futur de cara el curs vinent: 

- El pressupost d’aquest curs destinat al Pla d’Entorn general ha estat rebaixat d’uns 103.000€ a 
7.600€ per aquest curs. El que ens afecta a nosaltres és: 

- ENTORN: dels 500€ pressupostats per a les sortides al campanar, visites museus… n’han arribat 
0€ per tant, aquestes activitats se les han hagut de costejar les mateixes famílies. 

- ESCOLA: es tenia un pressupost de 6000€ per a totes les escoles per fer el taller de famílies i a 
la nostra escola li’n  tocaven 575€ amb els quals l’AMPA va decidir fer una Taller de risoteràpia 
i un altre d’elaboració de sabons naturals; finalment, i quan ja ho teníem tot organitzat amb 
l’empresa que venia a fer les activitats, ens van dir que no hi havia pressupost , i per tant, vam 
haver d’anul· lar el taller de família. 

- FAMÍLÍA: hi havia un pressupost de 2000€ per a les xerrades de l’escola de pares, però com que 
es va fer l’activitat de l’Educòmetre, no van quedar diners per a les xerrades. 

- De cara el curs vinent, no hi ha pressupost i s’ha proposat treballar amb la col· laboració 
d’institucions del poble. Es farà un calaix de recursos organitzat per unes comissions que 
aportaran temps, coneixements i materials i aquestes seran: Comissió d’Educació, de Ciutadania, 
de famílies (AMPES), Educació no formal (Ballaruga…) i de llengua. 

- Així, s’intentarà crear activitats per poder fer un projecte per a cada escola. 

3.- Fes-te’n soci 

El Sr. President, Juanjo Mármol ens explica que l’últim dia de curs l’AMPA passarà una carpeta amb tota 
la informació per al curs vinent. Explica que de cara el curs vinent, a causa de la falta de subvencions i 
que no s’ha variat la quota des del primer any de l’escola, cada família haurà de pagar 25€ anuals per fer-
se soci de l’AMPA i que la diferència de preus en les vendes serà molt més gran entre socis i no socis. 
També ens informa que l’obsequi pel soci d’aquest nou curs ja no serà la carmanyola sinó un got de color 
taronja per a cada nen/a. 

 

4.- Activitats extraescolars i servei d’acollida. Resum d’activitats 2011/12. Proposta 2012/2013. 

La Sra. Montse Rodríguez ens explica que aquest any tant l’acollida com les activitats extraescolars han 
transcorregut sense incidents i que els problemes de grups i d’espais es van solucionar al principi de curs 
amb normalitat. 

Es demana que totes les queixes que tinguin les famílies de la Ballaruga, que és la que ens porta aquests 
temes, ens les facin arribar a l’AMPA, ja que nosaltres les podem exposar a les reunions de les juntes de 
la Ballaruga que es celebren cada més i així solucionar els problemes. 

Ens informa que el dissabte 9 de juny la Ballaruga celebra el fi de curs amb actuacions de totes les escoles 
al Teatre Àngel Guimerà i que la nostra escola actuarà a les 18h de la tarda. 

 

5.- Xandalls i bates escolars. 

La Sra. Teresa M. Cañellas explica que durant el curs la Junta ha mirat diferents empreses per poder 
variar el xandall escolar i fer-lo més econòmic. Els canvis principals seran el gènere, que passarà a  ser de 
felpa,  i l’eliminació d’alguns aspectes decoratius del xandall que l’encarien. Informa que es posaran a la 
venda el mes de setembre junt amb les bates escolars. 



 

6.- Programa municipal de reutilització dels llibres escolars. 

El Sr. Regidor Kenneth Martínez ens explica el funcionament del nou programa de reutilització de llibres 
de text de 3è-6è de primària. De cara al curs que ve, 2012-2013, les editorials, com cada quatre anys, 
editen nous llibres de 3è  i 4rt de primària, el que obliga a renovar tots els lots de llibres d’aquests cursos 
de l’anterior programa de reutilització. Per fer front a aquesta despesa, totes les famílies amb alumnes a 
3è-6è de primària que voluntàriament vulguin continuar participant i fer us dels llibres del programa de 
reciclatge hauran d’adreçar-se a la Oficina Municipal d’Escolarització (antiga biblioteca, c/ Rambla, 24), 
totes les tardes del mes de juny entre les 17:00 h i les 19:00h, per signar la carta de compromís i fer una 
aportació de 65€. Amb aquesta aportació de les famílies i la de l’ajuntament s’adquiriran els nous llibres 
del curs vinent, els quals s’aprofitaran durant els quatre propers anys. 

7.- Torn obert de paraula. 

Aprofitant la presència del senyor regidor, alguns dels presents fan preguntes sobre l’escola nova. El 
resum de tot el que se li va preguntar i del què va contestar és el següent: 

- Informar que sobre els dies 12-13 de juny el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
signarà el contracte amb l’empresa adjudicatària del concurs, Teyco, S.L. i que l’empresa 
constructora té un termini d’uns 2 mesos per a presentar el projecte definitiu i començar les 
obres, per la qual cosa, es preveu que aquestes comencin a final d’estiu. Un cop iniciades les 
obres, l’empresa contempla finalitzar-les abans de cinc mesos. Un cop finalitzades les obres, es 
plantejarà quin és el millor moment per fer el trasllat.   

- També va informar que el Departament té intenció d’adaptar un espai interior del nou edifici per 
dotar l’aula extra que serà necessària el proper curs i que, de cara als cursos futurs, ja tenen 
previst l’espai destinat per ampliar l’edifici i instal· lar les aules de més que seran necessàries. 

Altres qüestions que sorgeixen en aquest punt són: 

- Es pregunta sobre la falta de places a les extraescolars de la Ballaruga i s’explica que com a 
qualsevol altre extraescolar hi ha un límit de places, ja que per a cada 10 nens/es es necessita un 
monitor i que per tant hi ha una llista d’espera que s’utilitza en el moment que hi ha una baixa en 
alguna activitat. 

- Es pregunta sobre el tema de portar carmanyoles al menjador, un tema que ha sortit als mitjans 
actualment. La junta anota la proposta per passar-la a direcció que és qui s’encarrega del 
menjador. 

- Es pregunta on van a parar els diners que no arriben del pla d’Entorn. Es contesta que no és que 
es destinin a altres assumptes sinó que els diners no arriben perquè no existeixen, ja no els 
tenien.  

La sessió es tanca sense cap altra consideració i firmen l’acte la secretària i el president. 

Secretària         President 

 

 

 

Emma Galindo         Juanjo Mármol 


