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Data: 22/11/2016 

Lloc: gimnàs de l’Escola Marta Mata  

Hora: de 15,15h a 16:30h  

Caràcter: Ordinari  

 

Assistents: 23 socis/sòcies (dels quals 1 soci s’afegeix al punt 10) 

Ha excusat la seva absència: Antonio Hernández, vocal 

 

Ordre del dia:  

1. Benvinguda al nou curs escolar 2016-2017 
2. Actes del 10è aniversari de l’Escola 
3. Noves iniciatives 
4. Temes d’infraestructura 
5. Pla educatiu entorn 
6. Menjador escolar  
7. Activitats extraescolars i acollida matinal i de migdia 
8. Delegats d'AMPA 
9. Aprovació, si s’escau, del Tancament del curs 2015-2016  
10. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel curs 2016-2017 
11. Torn obert de paraula 

La sessió s’acompanya amb una presentació de powerpoint.  
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Desenvolupament de la sessió 

1. Benvinguda al nou curs escolar 2016-2017 

La junta de l’AMPA està formada per 9 persones que treballen fent pinya.  

L’AMPA el formem 226 famílies del Centre (d’un total de 384 famílies).  És molt 
important el numero de socis/sòcies perquè quants més som més activitats per als/les 
nens/es es poden fer.  

Tota aquella persona que vulgui ser voluntari/a de l’AMPA, cal que s’inscrigui a la 
borsa de voluntaris de l’Escola (trobarà la informació al blog de l’escola). 

Tenim el blog de l’AMPA actualitzat, podeu consultar totes les activitats que es fan 
des de l’AMPA.  

Disposem d’un nou correu electrònic ampa.martamatavendrell@gmail.com 

 

2. Actes del 10è aniversari 

Per a celebrar el 10è aniversari de l’Escola, mensualment es realitzarà un acte 
diferent, hi haurà actes organitzats des de l’AMPA i d’altres directament des de 
l’Escola.  

Al juny del curs passat ja vam iniciar la celebració amb la realització d’un LIPDUB, on 
es van involucrar a tots els alumnes, antics alumnes i personal del centre. Volem agrair 
la participació de tots/es. 

Al setembre es va fer un cinema a la fresca al pati de l’escola. Va anar molt bé.  

Al mes d’octubre es va realitzar un passatge de Terror al gimnàs de l’escola, també ho 
valorem positivament.  

La propera activitat tindrà lloc el mes de desembre, serà una xerrada- cafè : “Els 
beneficis del coaching en l’educació dels nostres fills/es”, animen a participar a 
tothom perquè serà molt interessant.  

 

mailto:ampa.martamatavendrell@gmail.com
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3. Noves iniciatives de l’AMPA 

A finals del curs passat vam col·laborar amb la campanya Posa’t la Gorra. 

Durant l’estiu, els membres de la junta de l’AMPA i membres de l’escola hem pintat a 
la pista de l’escola jocs de pati (tradicionals i d’arreu del món). Han tingut molt bona 
acceptació entre els/les nens/es.  

Des de l’AMPA s’organitzarà mensualment una activitat al menjador escolar per a 
premiar als alumnes fixes, el dia que tindrà lloc serà sorpresa perquè l’objectiu és 
premiar a aquests nenes. Les activitats fetes fins ara han anat molt bé.  

Enguany s’ha iniciat amb la reutilització de llibres de lectura de 1r i 2n curs de 
primària, gestió portada per l’AMPA. L’AMPA només fa d’intermediari entre les 
famílies que vénen els seus llibres i les que els compren.  

 

4. Infraestructura 

Al juny del curs passat ens vam reunir amb la direcció del centre i el regidor 
responsable de l’Ajuntament del Vendrell per tenir noticies de primera mà del 
avanços en la calefacció de l’escola 

Solucions que ens donen al tema de la Calefacció: 

Abans el control de temperatura era in situ, per tant el temps de resposta entre que 
s’avisa perquè fa fred i incrementa la temperatura era molt elevat. Actualment ja es 
pot gestionar per control remot, per tant s’espera disminuir el temps de resposta.  

La Generalitat ha contractat una auditoria a una empresa externa, ara cal esperar 
quan faci fred perquè pugin venir a realitzar una inspecció i fer els informes 
corresponents. Mentrestant esperem a aquest informe, hi ha previst ficar estufes en 
les aules més fredes.  

 

5. Pla educatiu d’entorn 

S’ha presentat telemàticament el projecte d’adequació del pati d’educació infantil. Hi 
ha un projecte inicial fet pels mestres d’educació infantil.  
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A l’estiu es van pintar els jocs de pati a la pista, i ens quedaria pendent realitzar 
quelcom al pati de sorra. 

 

6. Menjador escolar 

Al setembre de 2016 va tenir lloc una reunió amb les famílies usuàries del menjador 
escolar. Va ser molt profitós i enriquidor. Va venir tot l’equip de cuina i monitors. Van 
sorgir molts punts a tractar i sembla que estan gestionats perquè no hem rebut més 
queixes.  

Al juny del curs passat, des de l’AMPA, es va organitzar una festa de fi de curs al 
menjador escolar, concretament un espectacle de màgia pels més grans i canó de 
bombolles per infantil. 

Les activitats mensuals d’aquest curs han estat:  

- Taller halloween 
- Màscara veneciana amb photocall 

7. Activitats extraescolars i acollida 

Serunion: Acollida migdia 

Ballaruga: 

Acollida matinal : 38 nens/es  

Extraescolars:  

- Psicomotricitat: 6 nens/es  

- Multiesport: 8 nens/es  

- Som Artistes: 2 nens/es (Pau Casals)  

- Englishmovers: 7 nens/ es  

- Playingenglish: 11 nens/es  

- Englishstarters (I): 2 nens/es (Àngels Garriga)  

- Englishstarters (II): 4 nens/es (Àngels Garriga)  
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- Robòtica: 9 nens/es  

- Robòtica: 5 nens /es (Pau Casals)  

- Teatre: 7 nens /es  

- El gran Xef: 16 nens/es  

 

8. Delegats de l’AMPA 

La figura del delegat va molt bé es fa d’enllaç entre pares i mares del centre i la junta 
de l’AMPA. 

Funcions: 

 Fer de portaveu, representant als pares del curs, amb la junta de l’AMPA, per a 
poder comunicar les iniciatives i les suggerències que podrien tenir 
importancia. 

 Serà la persona de contacte ambl’AMPA, podrá transmetre les informacions 
d’interés a pares i mares que es facilitarà des de l’AMPA, per les diferents vies 
de comunicació.  

Ser soci de l’AMPA 

Interessats enviar un correu a ampa.martamatavendrell@gmail.com, també per a 
renovar.  

En el cas de sortir més d’un delegat d’AMPA per classe es realitzarà un sorteig.  

 

9. Gestió económica 

Des de l’AMPA gestionem: 

a. Pagament de les beques del menjador 
b. Sol·licituds de subvencions 
c. Col·laboracions amb l’Escola 
d. Descomptes en el preu de colònies i sortides dels socis/es 
e. Festa de la bicicleta  

mailto:ampa.martamatavendrell@gmail.com
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10. Aprovació, si s’escau, del Tancament del curs 2015-2016 (Maig: entrada nova 
junta – Juny) 

S’aprova per unanimitat el tancament del curs 2015-2016. Es presenten només les 
despeses realitzades per la nova junta de l’AMPA.  

Vots a favor: 22 Vots en contra: 0 Abstencions: 0 

 

 

11. Aprovació, si s’escau, del pressupost pel curs 2016-2017 

En aquest punt s’afegeix un soci més a la reunió.  Per tant, són un total de 23 
assistents. 

S’explica amb detall el pressupost pel curs 16-17 
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Vots a favor: 23 Vots en contra: 0 Abstencions: 0 

12. Torn obert de paraula 

INGRESOS

QUOTES SOCIS/ES 5.650

DONATIUS (AGENDES, XANDALLS) 2.647

DONATIUS 10è ANIVERSARI 300

BEQUES MENJADOR 20.400

SERUNION 9.600

PREMI FESTA BICICLETA 300

APORTACIÓ FESTA BICICLETA 200

SUBVENCIÓ PLA D'ENTORN (PATI D'INFANTIL) 350

TOTAL 39.447

DESPESES

BEQUES MENJADOR 20.400

BANC 90

COLÒNIES 6è 300

APORTACIÓ A LES SORTIDES D'ALTRES CURSOS 

(NOMÉS DELS SOCIS) 2.300

AGENDES 1.331

TIO NADAL 200

FESTA DE LA BICICLETA 750

PATI DE SORRA 250

SUBMINISTRES 1.200

FAPAC 371

BALLARUGA 100

OBSEQUIS SOCIS/ES 779

XANDALLS / SAMARRETES 2.500

JOCS TRADICIONALS DE PATI 450

GESTORIA 76

PATI D'INFANTIL 350

BATES ESCOLARS 600

FI DE CURS 2.000

ACTIVITATS MENJADOR 900

ACTIVITATS 10è ANIVERSARI DE L'ESCOLA 2.000

ORDINADORS PER L'ESCOLA 2.500

TOTAL 39.447
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Activitats organitzades per l’AMPA, s’explica que sempre hi ha com a mínim un 
membre de la junta per a supervisar que tot vagi bé.  

Jornada Intensiva 

S’informa als assistents que com a junta assistirem a una reunió sobre la Jornada 
Intensiva per a conèixer els pros i contres, organitzada per la Ballaruga, i també 
visitarem una escola on s’està duent a terme. En la jornada intensiva l’horari lectiu 
seria de 9 a 14h, i el menjador escolar de 14 a 16.30h. Demanem, per tenir, una idea 
general de quanta gent estaria a favor, 14 socis dels assistents estarien a favor de la 
jornada intensiva, però falta molta informació.  

Festa fi curs, del curs 15-16 

Una sòcia comenta que en la festa de fi de curs de l’any passat, concretament la festa 
holly es van excloure els nens amb problemes. Una altra sòcia comenta que el seu fill 
va participar a la festa portant una mascareta. Des de la junta es comenta que no es 
va excloure a ningú perquè es van realitzar tallers alternatius, també es diu que no es 
pot arribar al 100% dels nens. Abans de realitzar una activitat coneixem els pros i 
contres de les activitats, però mirem què pot agradar a tothom i buscar alternatives 
pels que no poden. La primera sòcia comenta que al nen no li va agradar l’activitat 
alternativa i que enguany no el portarà. Un membre de la junta també comenta que 
la seva filla té problemes d’oïdes i no pot fer cap activitat d’aigua, però entén que es 
mira el conjunt de nens/es i no casos particulars. També un altre membre comenta 
que no només es va pintar com a alternativa a la Holly, es van fer altres activitats. Si 
valoréssim problemes personals no podriem dur a terme cap activitat.  

Carnaval 

Una sòcia de l’ampa comenta que per carnaval a altres escoles els nens van vestits 
com volen. Una altra sòcia diu que al seu fill li agrada fer la disfressa a l’escola.  Des 
de la junta s’explica, que aquesta decisió la pren l’escola, i el motiu és perquè hi ha 
nens que no poden pagar disfresses, i seria una manera d’excloure’ls.  També des de 
la junta s’especifica que es podrien donar diferències entre nens i nens per tema 
disfresses. 

Acollida 

Una mare comenta que a l’acollida matinal els nens no fan cap tipus d’activitat, i el 
seu fill s’avorreix a l’acollida. Tampoc poden sortir a fora del pati.  
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Des de la junta agraïm l’aportació i ho tindrem en compte.  

Horari assemblea 

Una sòcia pregunta perquè no es fan les assemblees a les 16.30h. Es comenta que si 
hi ha nens que fan extraescolars tampoc hi hauria molta assistència. Una sòcia 
comenta que en el seu dia es va realitzar una votació, i per aquest motiu són en horari 
lectiu de 15 a 16.30h. 

 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Vist i plau, 
 
 
 

El secretari          La presidenta 


