
ACTE D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 

 

Data: 6/11/2013 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 16:30h 

Caràcter: Ordinari i informatiu 

Assistents: 69 famílies 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda al nou curs escolar 2013-2014 

2- Composició de la Junta 

3.- Gestió econòmica 

4.- Menjador, activitats extraescolars i servei d’acollida 2013-2014 

5.- Altres Informacions 

6- Torn obert de paraula 

 

1.- El Sr. President, Manu Hernández dóna la benvinguda a tots els assistents i a l’escola nova, 

comentant que després de set anys finalment s’ha aconseguit tenir una escola definitiva  que 

acull els alumnes de l’antiga escola Còdols i els alumnes de l’Escola Marta Mata, després de la 

fusió que es va dur a terme el curs passat. Ara ja podem gaudir tots junts de les noves 

instal.lacions. 

2.- El Sr. President informa de la baixa per motius personals i laborals, a finals del curs passat, 

de tres membres de la Junta: Juanjo Mármol, President fins aleshores, Héctor Bernardo i Sílvia 

Cotaina. 

Així, informa de l’entrada a la Junta de nous membres: Dolores Sánchez, Estefania Encinas, 

Àlex Borrell i Quique Lara. La Junta doncs, queda conformada de la següent manera: 

- President: Manu Hernández 

- Vicepreseidenta: Montse Rodríguez 

- Tresorera: Ángeles García 

- Secretària: Emma Galindo 

- Vocal i representant de l’AMPA al Consell Escolar: Lucía Gamito 

- Vocals: Teresa Mª Cañellas, Àlex Borrell, Quique Lara, Dolores Sánches i Estefania 

Encinas. 



S’explica les diferents tasques que desenvolupen cada membres de la junta, així com el dia en 

què es reuneix la Junta per posar totes les informacions en comú: els divendres de 3 a 2/4 de 5 

de la tarda. 

També es recorda que. 

-  Aquest curs l’horari d’atenció al soci és: els dilluns de 9 a 10 del matí i els dimecres de 

3 a 2/4 de 5 de la tarda. 

- Les diferents vies de comunicació amb l’AMPA són: el mail, el blog, el wassap i la 

novetat de la creació d’un facebook, on, a l’igual que el bloc, es penjaran totes les 

informacions del curs. 

Per acabar amb aquest punt de l’ordre del dia es passa a fer les votacions pertinents per aprovar 

la creació de la nova Junta. Els resultats són: 

- 69 vots a favor 

- 0 abstencions 

- 0 vots en contra 

Així, queda ratificada la nova Junta de l’AMPA. 

3.- Gestió econòmica 

El Sr.President llegeix les dades corresponents al tancament econòmic del curs passat i a 

continuació les dades pertinents al pressupost d’aquest curs (es pot trobar la informació 

detallada a la pàgina del blog de Gestió econòmica). 

A continuació, es passa a fer les votacions pertinents per a l’aprovació del tancament del curs 

passat amb els següents resultats: 

- 61 vots a favor 

- 8 abstencions 

- 0 vots en contra 

A continuació, les votacions per a l’aprovació del pressupost 2013-2014 amb els següents 

resultats: 

- 66 vots a favor 

- 3 abstencions 

- 0 vots en contra 

Queda així aprovada la totalitat de la gestió econòmica. 

4.- El Sr. President comença parlant del tema del menjador: 

Menjador 

- Aquest curs portarà la seva gestió l’AMPA, ja que el Departament a partir d’aquest curs no 

deixa que la portin les direccions de les escoles. 

- Després d’un acord amb direcció, s’ha decidit que l’empresa que s’encarregui el menjador 

sigui la mateixa dels cursos passats, SERUNION. 



- La cuina té cuinera i auxiliar de cuina i sembla que funciona bé i el menjar és molt bo. 

- S’ha creat una Comissió de menjador formada per: Cuinera, 2 membres de Serunion, la 

Directora, 2 membres de l’AMPA i 2 alumnes de 5è que es queden al menjador. Aquesta 

comissió s’encarregarà de revisar els menús i portar un control exhaustiu de les incidències que 

puguin sorgir durant el servei de menjador. 

- De 9 a 10 del matí en un despatx davant de secretaria hi ha sempre la coordinadora de 

menjador per vendre tiquets i organitzar el servei dia a dia. 

- Monitoratge: el servei de menjador gaudeix de 7 monitores i es demana que qualsevol 

incidència es faci arribar per escrit i així poder solucionar-la inmediatament. 

Servei Acollida del Migdia 

S’explica que és un servei nou que també porta l’AMPA. Actualment, hi ha 12 nens/es apuntats 

aquest servei que transcorre sense incidències en l’horari de 2/4 1 a 2/4 de 2 en franges d’1 hora 

o ½ hora. 

Servei d’Acollida Matinal 

La Sra. Vicepresidenta, Montse Rodríguez ens informa del canvi d’empresa per aquest servei i 

de la nova norma d’aquest curs en quan a entrades a l’acollida: 

- L’empresa encarregada del servei és Divertàlia. 

- Hi ha tres franges horàries d’entrada; 2/4 de 8, les 8 i 2/4 de 9 del matí. Les portes 

s’obriran 5 minuts abans i després de cada franja i la monitora s’esperarà a la porta 

principal fins a recollir tots els alumnes. 

- Monitores: per la quantitat de nens/es que utilitzen els servei, n’hi ha dues: la Conxi i la 

Cristina. 

- Pagament: els fixes seran domiciliats pel banc i els esporàdics podran treure els tiquets 

necessaris a través del caixer i a ventanilla amb un codi, amb el resguard de pagament, 

la monitora donarà els tiquets corresponent a l’import pagat. 

Activitats extraescolars 

La Sra. Vicepresidenta informa de la nova empresa encarregada d’aquest servei i de les 

activitats i grups que s’han pogut fer per aquest curs: 

- L’empresa encarregada de les activitats extraescolars és Divertàlia. 

- Grups i dies: 

 Dilluns: 2 grups d’anglès de primària amb dos monitors que es diuen Gerard, els 

dos. 

 Dimarts: Hip hop de primària amb l’Aida. 

 Dimecres: anglès de primària amb el Gerard i teatre amb el Jesús. 

 Divendres: patinatge de primària amb la Gemma. 

Activitats extraescolars del Consell esportiu 

El Sr. Quique Lara, encarregat de les activitats extraescolars del Consell Esportiu ens informa 

de que s’han omplert, tant el grup de Multiesport com el de psicomotricitat, activitats que es 

realitzen els dimarts i dijous. Ens informa que el funcionament és correcte i que en els primers 



dies de les activitats un responsable del Consell va estar a l’escola per supervisar el bon 

funcionament d’aquestes. 

També ens informa que en la circular que l’escola ha passat pel cros hi ha un error, ja que no 

són 8€ els què s’han de pagar pels crossos de la comarca, sinó 4€. 

5.- Altres Informacions 

Creació d’una USEE ( Unitat de Suport d’Escolarització Especial): una mare demana si 

l’AMPA i l’escola podem demanar al Departament d’Ensenyament, la creació d’una USEE a 

l’escola, ja que són variïs els alumnes amb diferents patologies que necessitarien aquest servei i 

facilitaria la feina interna dels professors dins l’aula. A més a més, al Vendrell només una escola 

gaudeix d’aquest servei, l’Ángels Garriga. 

La totalitat de l’Assamblea de socis hi està d’acord i es mirarà quin és el procediment per 

demanar aquest servei entre l’AMPA i l’escola. 

6.- Precs i preguntes 

El Sr. President dóna el torn als assistents a l’assemblea: 

 Menjador: qüestions dels pares i mares assistents: 

- Queixa del menjar, ja que el seu fill diu que no és bo.  

 Cada nen és un món, però de forma general tothom està content amb el menjar, així 

ho ratifiquen els professors que utilitzen el menjador i alguns membres de l’AMPA 

que s’han quedat algun dia per supervisar. Es recorda que qualsevol queixa es faci 

per escrit i així es pugui resoldre de la millor manera. 

- Queixa de que les monitores demanen ajuda als professors per controlar el menjador. 

 La línia educativa de l’escola  es basa en l’ecudació dels alumnes en tots els serveis 

que es donen a l’escola, i per tant, si en aquests i hi ha la presència de professors 

aquest poden ajudar a que tot funcioni millor. 

- On es pot trobar el menú de cada mes: 

 Es pot demanar a la Coordinadora de menjador cada dia de 9 a 10 del matí o es pot 

trobar penjat al blog de l’AMPA. 

- I va haver una setmana que van canviar l’ordre del menú: 

 Aquell cap de setmana hi va haver un problema amb la nevera i molt menjar es va 

fer malbé i es va haver de tirar. Per això es va canviar l’ordre del menú. 

- Els nen/es de P3 podrien menjar separats dels altres, ja que els costa més menjar. 

 Ja estan situats a part i comencen una mica abans que la resta. El curs vinent que ja 

hi haurà 6è de primària es tindrà en compte. 

- La possibilitat de portar el dinar amb carmanyola: 

 És un tema complicat per la necessitat de molts microones i neveres i d’un 

funcionament específic; actualment, no és possible. 

Acollida Matinal: qüestions dels pares i mares assistents: 

- No es compleix bé l’horari dels cinc minuts abans i després de cada franja per la 

recollida dels alumnes per part de les monitores. 

 S’ha treballat molt el tema, però es tornarà a insistir perquè es compleixi 

correctament. 



Activitats extraescolars: qüestions dels pares i mares assistents: 

- Només ha sortit una activitat pels alumnes d’infantil i es demana si és possible posar 

alguna activitat més en un dia diferent. 

 Es decideix que es farà un sondeig entre les famílies d’infantils per comprobar les 

necessitats i poder ofertar alguna activitat més, si és possible. 

I sense cap altra consideració el Sr. President dóna per acabada l’assemblea,  

President                                                                                     Secretària 

 


