
ACTE D’ASSEMBLEA INFORMATIVA DE SOCIS DE L’AMPA 

 

Data: 6/3/2013 

Lloc: Escola Marta Mata 

Hora: de 15h a 16:30h 

Caràcter: Extraodinari i informatiu 

Assistents: 47 famílies 

 

Ordre del dia: 

1.- Ampliació d’aules 

El Sr. President comença la reunió explicant que de cara el curs que ve faltaran dues aules, ja 

que l’escola és de dos línies, però hi ha els bonys dels cursos P5, 1r i 2n. 

La junta de l’AMPA creu necessari demanar una reunió amb la Delegada d’Ensenyament de 

Tarragona perquè ens expliqui quines són les intencions davant del tema. 

També explica que en el cas de que el Departament no tingués pensat posar les dues aules, la 

opció millor i que no afectaría de forma important al funcionament de les classes seria utilizar 

les aules de psicomotricitat i la unió de dues aules de desdoblament, que tindrien les mateixes 

mides que les aules normals. 

Preguntes i observacions dels pares: 

- El Departament, el curs passat, segons alguns pares que van asistir a les reunions, es va 

comprometre, i així ho va exposar a les reunions que va fer amb els pares, de fer les 

dues aules en un espai que ja tenien preparat per això( al costat del despatx de l’AMPA, 

cap a l’hort). 

- Tenint espai suficient a l’escola, que quasi no s’utilitza, és clar que no ens faran les dues 

aules, ja que hi han altres necessitats, tan en aquesta escola com en altres, més 

importants que això. 

- Millor utilitzar el què ja tenim per no perdre espai de pati. 

- Si utilitzem aquestes aules es perdrà qualitat d’ensenyament; s’ha de lluitar perquè 

compleixin el què ens van prometre. 

- La Mònica ja va informar a Consell Escolar i a la reunió de delegades que el 

Departament li havia dit que no ens farien les aules, per això hauriem d’anar tot junts en 

aquest tema. 

- Potser es podría demanar una sola línea de P3 per al curs vinent. 

- Hauriem d’anar Escola, AMPA i Ajuntament per fer més pressió i anar tots a una en la 

qualitat de l’ensenyament. 

Finalement, el President diu que es demanarà hora al Departament i que quan se sàpiga el 

resultat de la reunió ja es tornarà a informar. 

 

I sense cal altra consederació es dóna per acabada la reunió 

 



President        Secretària 

 

 


