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A la ciutat de Mataró, a les 20:30 hores del  dia 21 de Març de 2018,  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 2017/2018 amb el següent ordre 
del dia: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Notificacions equip directiu 

2. Camins escolars 

3. Pressupostos participatius de l'AMPA 

4. Altres temes sobrevinguts. 

5. Precs i preguntes.  
 
 
 
ASSISTENTS 
 
President:  Isaac Treviño (P4 i 1er) 
Vicepresident: Ferran Aragó (P4, 2on i 5è) 
Tresorera:  Anna Soteras (Pomera i 3er) 
Secretària:  Cristina Moreno (1er i 5è) 
Equip directiu:   Encarni Prados (Director), Susanna Bacardi (Cap d’estudis) i  Susanna Blázquez (Secretària - 
3er i 6è)  
 
 
Representants de famílies membres de l’AMPA: 
 
Oriol Alsa (Ametller), Alba Canal (1er i 3er), Albert Xaudaró (Mandariner i Cirerer), José Luis Ruiz 
(Magraner), Beatriz Almirón (2on), Esther Querol (3er, 4art i 5è), Hèlia Costa (Ametller), Alba Bonilla ( 
(Ametller i 2on), Pep Llibre (Cirerer i 2on), Roi Gonzalez (Olivera), Damián Costa (Mandariner i 3er), Laia 
Sabater (Olivera i 3er), Mª José Porras (Mandariner), Mariona Torres (Mandariner i Ametller), Jordi 
Tarradellas (Pomera, 2on i 4art), Joan Roca (4art), Noe Ayguasenosa (Magraner, 3er i 6è), Maria Esquerra 
(Magraner i 1er), Silvia Pauls (Pomera i 2on), Rocio Navarro (Olivera i Mandariner), Xavier Plaza (Magraner i 
1er), Xavier Triadó (Cirerer), Toni Rosa (Olivera i 2on), Clara Rosa (P3, P5 i 4art), Núria Manté (1er i 4art), 
Andreu Beneit (2on i 4art), Roger Tontcuberta (2on), Jordi Muñóz (3er), Miriam Vergés (P5). 
 
 

1. Notificacions de l’equip directiu de l’escola. 
 
Comença parlant l’Encarni, la directora de l'escola, on explica els resultats del procés participatiu que es va 
realitzar al desembre, en què hi varen participar 22 famílies. 
  
Explica que, aquestes dinàmiques han servit per fer la diagnosi del projecte de direcció pels propers 4 anys.  
Han sortit 2 grans objectius:   
 

1. Millorar els processos d'aprenentatge 

2. Millorar la cohesió Social 
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Dona a conèixer el quadre de Preocupacions, Fortaleses, Objectiu i Estratègia i Línies d'Actuació. 
 
Explica el que van valorar les famílies i quines demandes o inquietuds van sortir. Fa un resum. 
 
Parla la comissió de convivència; explica que s'han posat en contacte amb una empresa que són 
especialistes en fer del pati un espai amable, treballar els moments que poden suposar un conflicte com a 
les hores d'esbarjo a les hores del menjador. 
 
Explica conveni amb IES Puig i Cadafalch; hi ha una estudiant que ve a l'escola en pràctiques, que és de 
llengua àrab i ajuda amb les noves famílies que no parlen l'idioma. 
 

 

2. Camins Escolars 
 
L'Isaac, president de l’AMPA,  introdueix els camins escolars. La Clara Rosa, mare de l’escola integrant del 
grup de treball de Camins escolars, explica que va sorgir de l'Ajuntament. La Regidoria d’Educació va 
convocar a les AMPES de Mataró, per fer una reunió i els hi van explicar el projecte dels camins escolars.   
 
Que és : es un petit pla de mobilitat del camí de l'escola. 
Àmbits d'actuació:  tècnic, divulgatiu i educatiu, des de senyalització, etc. Per pacificar el camí de l'escola i 
reduït l'ús del vehicle. 
 
Dona servei als nens i les nenes, famílies i escola, però acaba sent un benefici per tota la ciutat. 
Estan implicades les famílies, Ajuntament i l'Escola. 
 
Posen exemples que va donar l'ajuntament. Un dels projectes es va realitzar a  Montmeló. El que fa 
l'Ajuntament es identificar per on va a peu la gent cap als centres educatius, quins itineraris fan.  
 
L'Ajuntament va explicar que la Diputació té diners per fer l'estudi dels camins escolars. De moment a 
Mataró cap escola ho havia fet per desconeixement.  
 
Un tècnic de l'Ajuntament que estava a la reunió de l'IME va dir que en el nostre cas creu que amb poca 
inversió es podrien arreglar molts dels problemes que tenim. p. ex. La cruïlla del Carrer Pacheco, etc. 
Si ens ho donessin per a la nostra escola ja seria pel pressupost del proper any. Es va parlar amb altres 
AMPES de la zona i es van ajuntar per fer reunió i amb associacions de veïns. De moment no s'ha avançat 
gaire,  ja que va haver una segona reunió amb l'IME i no va ser molt profitosa. 
En aquest projecte la última paraula la té l'Ajuntament. 
 
La Comissió de Convivència s'ha assabentat a través de SOM MOBILITAT que BANKIA fa una dotació 
econòmica per un projecte de sostenibilitat, que també podria servir per aquest projecte. 
  
Per finalitzar la intervenció comenten que perquè l'Ajuntament tingui en compte la candidatura demana 
que estigui aprovat per ASSAMBLEA, CONSELL ESCOLAR. 
Es vota per tirar endavant el projecte.  
 
Es vota el projecte de Camins Escolars. 
Votació Camins escolars:  Aprovat per unanimitat 
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3. Pressupostos participatius. 
 
L’Isaac Treviño explica en què consisteix els pressupostos participatius, idea que fou votada i aprovada en la 
primera assemblea de curs i, presenta el document que desenvolupa la metodologia per a la seva 
implementació.  
 
(El document està penjat a la web de l’escola) 
http://escolamontserratsola.cat/web/index.php/2018/03/19/projecte-dels-pressupostos-participatius-de-
lampa-montserrat-sola/ 
 
Es creen preguntes i debat per aclarir tots els dubtes. 
    
S'explica els objectius, procediments, passos a seguir, com s'avaluen les propostes, quin són els criteris 
qualitatius i com es valoraran, etc. Es recorda que la decisió final sobre quins projectes es finançaran sempre 
passarà per assemblea i que la votació serà presencial.  Aquest punt crea debat. Finalment acordem que 
aquesta primera assemblea extraordinària, no es permetrà el vot delegat. Més endavant es valorarà com 
fer-ho, tot recordant que la metodologia incorpora una clàusula de revisió per anar-la millorant any rere 
any- 
 
Fem votació a favor de la metodologia de pressupostos participatius. 
Votació:  S'aprova per unanimitat. 
 

4. Posicionament i pla d'actuació de l'AMPA davant les proves diagnòstiques externes 
de 3er i 6è. 

         
Es crea debat sobre les proves diagnòstiques externes de 3r i 6è. En Ferran, vicepresident de l’AMPA, explica 
per a què serveixen les proves i exposa el posicionament de la FAPAC respecte les mateixes.  
              
Es presenta a votació si l’AMPA s’adhereix al posicionament contrari a les proves presentat per la FAPAC. 
Votació: S'aprova  amb 3 abstencions  
 
 
Es parla sobre una alternativa per poder deixar als nens en algun lloc que podria facilitar l'AMPA per tal que 
aquell dia no assisteixin a classe.  
 
Es remarca que el posicionament contrari a les proves no vincula a la direcció del centre, sinó que és propi 
de l’Assemblea de l’AMPA. 
 
Votem perquè l'AMPA doni tota la informació possible perquè les famílies puguin escollir  
venir o no a les proves i, en el cas que hi hagi famílies que vulguin no fer-les, facilitar la coordinació entre 
elles per, si s’escau,  es puguin organitzar logísticament. 
Votació: aprovat per unanimitat 
 

 
 

 
 

http://escolamontserratsola.cat/web/index.php/2018/03/19/projecte-dels-pressupostos-participatius-de-lampa-montserrat-sola/
http://escolamontserratsola.cat/web/index.php/2018/03/19/projecte-dels-pressupostos-participatius-de-lampa-montserrat-sola/
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5. Altres temes sobrevinguts. 
 
La Comissió de recursos necessiten ajuda.  
Una família demana formació a les noves tecnologies:  No saben com actuar davant de les situacions que els 
nens mirin youtube, etc. dintre de l'horari escolar. 
Parla la comissió de convivència: ells estan treballant amb aquest tema d'entre d'altres. 
 
Hi ha una mare que expressa una preocupació en vers als continguts que els nens veuen a hores lectives. 
Youtube, pelis  o sèries inadequades. 
 
Tema pati obert:  No funciona... sempre estem igual. La Noe Aygasenosa, de la Comissió de convivència 
proposa fer un grup per tractar aquest tema. 
 
Hi ha una proposta d'una família de l'escola que consisteix en que es facin bonificacions per a famílies 
nombroses.  S'acaba valorant que és un tema complex i que s'ha de tractar en una altra assemblea. 
 
Convivència explica una reunió que han tingut amb la comunitat de veïns pel tema de les queixes que hi ha i 
s'han posat  d'acord en tot excepte amb el tema dels aniversaris. 
 

6. Precs i preguntes.  
 
Es crea debat de diversos temes que s'han anat comentant durant tota la reunió. 
 
 
ACORDS D'ASSEMBLEA. 
 
També s'ha decidit: 
 

1. S'acorda per votació el projecte dels “Camins Escolars”. 

2. S'acorda per votació la metodologia dels Pressupostos Participatius.  

3. S'acorda per votació que l'Ampa  es posicioni contràriament davant de les proves diagnosi que la 
Generalitat obliga a fer a l'escola als cursos de 3er i 6è. 

4. S'aprova  l'AMPA doni tota la informació possible perquè les famílies puguin escollir  
venir o no a les proves. 

 
Sense cap assumpte més a tractar, es dona per finalitzada la reunió quan són les 23:25h  
del mateix dia. 

  
 
 
         

 
               La secretària 

Mataró,  5 d’Abril de 2018                                                             


