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AMPA MONTSERRAT SOLÀ 

C/Pl. dels Alocs, 1  

08301 MATARÓ 

ampamsola@gmail.com 

G- 64627938 

 

A la ciutat de Mataró, a les 20:30 hores del  dia  22 de febrer del 2017,  s’han  reunit  en 

assemblea prèvia convocatòria degudament tramesa, els representants de la Junta i de les 

famílies  membres  de  l’AMPA de  l’escola  Montserrat Solà,  per assistir a  la segona  reunió 

d’AMPA del curs 2016/2017 amb el següent ordre del dia: 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Donar compte de les gestions fetes amb l'Ajuntament per millores estructurals 

a l'escola 

2. Donar compte de les gestions amb Ajuntament i Generalitat per avaluar el pla 

de protecció per accident químic 

3. Notificacions de l' equip directiu de l'escola: 

a. Posada en funcionament dels nous racons d'aprenentatge 

b. Donar compte de les inversions fetes amb l'aportació addicional de 

l'AMPA 

c. Conveniència de fer noves aportacions a l'escola 

4. Retiment de comptes AMPA. Tancament econòmic curs 15/16 

5. Nou contracte de servei de menjador 

6. Revisió del funcionament del pati obert 

7. Comissions 

8. Altres temes sobrevinguts 

9. Precs i preguntes  

 

ASSISTENTS 

President:  Quim Barnola (P4 i 3er) 

Tresorera:  Carmen Torres (P5) 

Secretària:  Cristina Moreno (P5 i 4art) 

Equip directiu:  Ricard Aymerich (Director), Encarni Prados (Cap d’estudis) i  Susanna Blázquez 

(Secretària - 2on i 5è)  
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Representants de famílies membres de l’AMPA:  

Anna Cabrespina (P3, 1er i 5è), Adriana Esperalba (P4 i 3er), Txus Baquero (p4 i 3er ), Berta 

González (4art), Jordi Muñoz (2on), Agustí Lladó (2on i P4), Xavier Serra (P4 i 2on), Damián 

Costa (P3 i 2on), Raquel Alcaide (P5 i 2on), Maria Esquerra (p5), Sandra Gibanel (P5 i 4art), Mar 

Opisso (P4), Esmeralda Arriscado (P3 i P5), Laura Lara, (P3), Alex Leganate (1er), Toni Rosa (P3 i 

1er), Isaac Treviño (P3 i 1er), Xavier Plaza (P3 i P5), Roser Manté (P4 i 2on), Albert Terrones (P5 

i 3er), Rocio Navarro (P3), Resti Rand (P4), Francesc Tolosa (P3), Marta Cusachs (P3), Magda 

Codina (1er i 5è), Alberto Fernández (P4), Carles Carbonell (P4 i 1er), Jaume Floriach (P4), 

Miriam Vergés (P4), Marina Rossignani (6è), Amanda Fradera (1er i 4art), Alba Bonilla (p3 i 

1er), Verónica Pérez (P3, P4 i 3er), Beatriz Almirón (2on), Victoria Polvillo (1er i 3er), Esther 

Querol (P4, 2on i 3er), Alícia Posada (3er), Blanca Ruiz-Zorrilla (1er i 3er), Laia Piqué (P5 i 3er), 

Sílvia Pauls (P3 i 1er), Núria Floriach (4art), Ferran Aragó (P3, 3er, 4art), Andreu Benet (1er, 3er 

i 6è), Bakary Ndiaye (P5, 3er i 4art), Jaume Cabrespina (3er i 6è), Mariona Torres (P4), Glòria 

Safont-Tria (2on), Alícia Molins (4art), Jordi Peralta (P4 i 1er), Oriol Ruiz (2on i 4art), Montse 

Urgeles (2on i 6è), Anna Soteras (2on), Teresa Ezquerra (3erA, 3er B i 6è) Marina Carbonell 

(P4), Núria Manté (P5, 3er i 6è), Alícia Consegal (4art), Toni Castellví (3er i 5è).  

Es dóna inici a la reunió quan són les 20:45h. 

Es canvia l'ordre del dia, degut a la intervenció dels representats de l'Ajuntament i l'assistència 

de l'equip directiu de l'Escola. 

 

1. Donar compte de les gestions fetes amb l'ajuntament per millores estructurals a l'escola 

Parlen el regidor d'Educació, Àngel Vadell, i el cap tècnic, Josep Timoneda, sobre les 

mancances estructurals de l'Escola. Expliquen la reunió que varen tenir amb la comissió 

AMPA'T on se’ls van presentar les mancances, i especifiquen quines actuacions es duran a 

terme al 2017 i quines no es faran: unes per la manca de pressupost de d'Ajuntament i , 

d'altres, per ser competència de la Generalitat. Les que sí es comprometen a fer aquest 2016-

2017 són:   

a) Fer tractament del paviment de la pista perquè no rellisqui. 

b) Posar protecció de les cistelles de bàsquet. 

c) Arreglar sistema de drenatge de la sorra del pati. 

Sobre el problema de la calor al pis superior degut a l’entrada del sol per manca de persianes i 

cortines,  es comprometen a fer i presentar una valoració aquest any, tot recalcant que no 

saben si podran resoldre el problema. Reconeixen que és cert que els constava, des de fa 

temps, que s’havia demanat una valoració i que, fins ara, no s’ha fet. Insisteixen que aquest 

cop, sí que es farà. Expliquen que les condicions de la nostra escola no estan tan malament 

com d'altres escoles de la ciutat i que, degut a la manca de pressupost, l’Ajuntament ha de 

prioritzar actuacions a d’altres escoles. Esperen, però, donar resposta a les altres demandes de 

l’escola el 2018. 

Es crea debat 

Es pregunta si el dèficit estructural de la manca de persianes depèn de l'Ajuntament  o del 

Departament d'Ensenyament  i, Josep Timoneda  diu  que  seria  bo  que  també  reclaméssim  

al Departament d'Ensenyament per compartir responsabilitats. Parlen del tema del subsòl: 
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quan es va construir el centre va haver-hi un moment que es va trobar unes runes, fet que va 

obligar a fer estudis arqueològics, que van determinar que, només hi havia draps. No hi havia 

res agressiu ni cap substància perillosa. Ens facilitaran el document que ho acredita. 

2.  Donar compte  de les gestions amb Ajuntament i Generalitat per avaluar el  pla de 

protecció per accident químic 

Parlen sobre el tema de l’empresa La Oca, que tenim al costat de l'escola. Expliquen que van 

tenir una reunió amb dos representants de la empresa, un representant de la comissió AMPA'T 

i director de l'escola, per veure quin risc hi ha amb aquesta empresa. La comissió AMPA'T diu 

que hi ha bona predisposició des de La Oca, que van deixar clar que tots els productes que 

tracten no són perillosos i que tot està molt controlat. Manipulen molt poc i, el que manipulen, 

no és tòxic. El Director recalca que protocol davant accident és el confinament. Si passa alguna 

cosa, s'ha de trucar al 112. També van quedar que es modificaria el protocol i que, davant 

qualsevol eventualitat, l’empresa trucaria directament a l’escola i viceversa. 

Es crea debat 

Es pregunta si és segur el confinament, pel fet que les finestres no tanquen, etc... i Josep 

Timoneda diu que seria pertinent fer la pregunta al Departament.  El director de l’escola  

explica que La Oca intenta que a les hores d'entrada i sortida d'escola no vinguin camions. 

 

Temes sobrevinguts relatius a la presència del tècnic i regidor d’Educació 

Es pregunta pel tema de les ràtios de les escoles. Tècnic i regidor expliquen que la situació és 

critica. La intenció de l'Ajuntament és fer dos Instituts-Escola aprofitant la davallada 

demogràfica que afecta a les línies d’infantil a  Cerdanyola i Cirera.  També han proposar fer un 

institut nou. Diuen estar cansats de demanar al Departament que es faci aquest institut arran 

la falta d’espai als existents, però que el projecte encara no està a sobre de la taula. Davant 

això, la única opció és la massificació dels instituts actuals. Des del Departament, aposten per 

ampliar ràtios i grups als instituts existents. Des de l’Ajuntament no hi estan gens d'acord. No 

creuen que sigui una bona solució, quan fa més de 10 anys que es demana que es faci un 

institut nou a la Ronda Rafael Estrany.  

 

3. Notificacions de l' equip directiu de l'escola 

a. Posada en funcionament dels nous racons d'aprenentatge 

El Director posa un vídeo que resumeix el nou projecte de grups verticals i els espais 

d'aprenentatge. El que tenen en comú és que treballen en grups Inter edat. Explica que han de 

valorar-ho tot. Estan constatant els rols que agafen els grups. Són 15-17 alumnes per grup, que 

dins d’aquests grups es plantegen projectes entre 3-4 nens i es posa en funcionament els rols 

dels grans cap als petits i al revés.  

b. Donar compte de les inversions fetes amb l'aportació addicional de l'AMPA 

L'equip directiu  explica el pressupost de l'escola. Com s'aconsegueixen els diners: 9.000€ 

Departament, 82.000€ de les Famílies i 16.000€ Romanent. A continuació ens diuen els 

números d'on van a parar aquests diners. Expliquen  on  han  invertit  l'aportació   de  6000  
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euros de l’AMPA pels  espais d'aprenentatges. També parlen del material que falta i del 

pressupost que els hi faltaria per comprar-ho.  

Des de l’escola quantifiquen, aproximadament, que necessitarien 9.000 euros per a material 

informàtic, 3.000 euros per comprar cortines per enfosquir les aules i 1.000 euros per comprar 

vinil pel finestral del Gimnàs. Es fa torn de preguntes. Se'n va l'equip directiu. 

c. Conveniència de fer noves aportacions. 

Es crea debat sobre la quantitat que demana l'equip directiu per acabar de muntar els espais 

d'aprenentatge. La comissió d'Informàtica explica que van demanar el pressupost que tenia 

l'escola de tot l'equipament informàtic i en què s'havia d'utilitzar per saber si era adient, tant 

en preu com en prestacions, però encara esperen algunes respostes per part de l'escola. Diuen 

que sense el coneixement de les necessitats, no és possible determinar si el pressupost és 

suficient o si allò que demanden és necessari. Esperen aquesta informació per veure si poden 

ajudar a aconseguir aquest material més econòmic. 

4. Retiment de comptes AMPA. Tancament econòmic curs 2015-2016 

La Tresorera posa un Excel on s'expliquen tots els números de tresoreria de l'Escola del curs 

2015-2016. Es crea debat i preguntes. L’Assemblea aprova els pressupostos. 

5. Nou contracte de servei de menjador. 

Parla la Comissió del menjador sobre els diversos temes a tractar. Un dels temes és que la 

Generalitat vol fer un nou decret menjador per atorgar el servei a grans empreses. Parlen de 

les reunions de FAPAC.  Es parla del nou contracte del menjador, ja que caduca aquest mes de 

Març. El nou contracte s'ha fet per 5 anys, amb alguna clàusula nova com el menjar ecològic de 

proximitat i de temporada, tot i que aclareixen que posar-ho en el contracte és complicat, 

s'han afegit uns punts de seguiment trimestral, per part de la comissió. 

6. Revisió del funcionament del pati obert 

El  president  de  l'AMPA Torna  a  demanar  ajuda  als  pares  per  portar  a  terme  el  correcte 

funcionament del pati obert, ja que al final l'Escola no cedirà aquest espai els divendres a la 

tarda.  

7. Comissions 

Parla la comissió de comunicació, informant dels canvis a la web i presentant el tema del 

whatsapp de les famílies. 

Es fa esment de la nova comissió Hort. La Comissió verda comenta el tema boca n´roll. Volen 

valorar si estem d'acord en que es tiri endavant. 

8. Altres temes sobrevinguts 

Es parla de les colònies en família 

9. Precs i preguntes 

Es crea debat sobre molts dels temes sorgits a l'Assemblea. En referència a la nova demanda 

d’aportació extra de l’AMPA als pressupostos de l’escola, es qüestiona el mètode i si aquests 

és el model d’escola, ja que  tendeix a la ‘concertització’ de l’escola pública. Es planteja la 

necessitat de redefinir aquest rol i si l’AMPA ha d’assumir les despeses d’innovació pedagògica, 

material, etc. que no assumeix el departament.  També es qüestiona la viabilitat que els 
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pressupostos de l’escola siguin expansius, a compte d’aportacions extra de l’AMPA, o que es 

facin aportacions per a un projecte concret que no està consolidat. Sorgeix la necessitat de 

parlar del tema amb més profunditat. 

ACORDS D'ASSEMBLEA 

També s'ha decidit 

1) S'acorda  donar  a   l'escola  3000€  extres  amb  la  supervisió  de  la  comissió  

d'informàtica, sempre que autoritzin els pagaments. També es posa de manifest que la 

comissió AMPA'T intenti aconseguir el material que fa falta per una altra banda. 

2) Es mirarà si és viable que Kaliu es faci càrrec de contractar als monitors 

d'Extraescolars. Valorar si surt a compte o no. 

3) S'acorda que tresoreria parli amb Kaliu per veure si es pot canviar el sistema de 

pagament, com ara una gestió de rebuts mensuals, i que hi hagi un descompte a les 

famílies que es quedin sovint. 

4) S’acorda tirar endavant el boca n’roll 

5) S'acorda que AMPA'T miri d’integrar una subcomissió de Formació 

Sense cap assumpte més a tractar es dona per finalitzada la reunió quan són les 23:36h del 

mateix dia. 

         La secretària 

 


