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A la ciutat de Mataró, a les 20:30 hores del  dia 14  de Juny 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 tercera  reunió 

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

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

a) Valoració del curs 16/17 

b) Perspectives curs vinent  

c) Canvis en l'equip directiu 

2.  Elecció del nou President de l'AMPA  

3.  Altres canvis a la junta de l'AMPA  

4.  Comissions. Festa de fi de curs que es farà dissabte 17 de juny. Extraescolars curs 

vinent, cura de l' Hort durant l'estiu...  

5. Altres temes sobrevinguts 

6. 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) ,  Susanna Blázquez 

(Secretària - 2on i 5è) i Susanna Bacardi 

 

 



Representants de famílies membres de l’AMPA:  

Laura Lara (P3), Amanda Fradera (1er i 4art), Adriana Esperalba (P4 i 3er), Mª José Porras (p4), 

Jordi Carbonell (4art i 6è), Dolors Carmona (P5 i 3er), Alba Bonilla P3 i 1er), Marta Ower (P3 i 

1er), Xavier Plaza (P3 i 1er), Margarida Serra (3er),  Txus Baquero (p4 i 3er ), Mariona Torres 

(P4), Gemma Cortés (P4), Laia Sabater (P4 i 2on), Miriam Vergés (P4), Damián Costa (P4 i 2on), 

Eliseu Cañellas (2on) Carles Carbonell (P4 i 1er), Mar Opisso (P4), Pep Llibre (P3 i 1er), Joan 

Roga (3er), Resti Ramos (P4), Rocio Navarro (P3), Isaac Treviño (P3 i 1er), Lluís Martí (5è i 3er), 

Joanna D'Arc Bemúdez (5è i 3er), Alba Arbonés (P4), Demetrio Herrera (P3 i 1er), Eva Segarra 

Serra (6è i 3er), Susanna Blazquez (2on i 5è), Montse Urgeles (2on i 6è), Marta Zabala (P4 i 

1er), Joan Burguera (1er i 5è), Jordi Tarradellas (1er i 3er), Alícia Consegal (4art), Genina 

Calafell (P5 i 1er), Yolanda Muela (1er i 6è), Nuria Floriach (4art), Núria Manté (P5, 3er i 6è), 

Àfrica Borràs (3er i 6è), Roland Ledo (3er i 6è), Andreu Benet (1er, 3er i 6è), Anna Soteras 

(2on), Alícia Posada (3er), Jordi Bartrès (P3), Esther Querol (P4, 2on i 3er), Roger Fontcuberta 

(1er) Toni Rosa (1er), Alex Leganate (1er), Marta Cusachs (P3).  

Es dóna inici a la reunió quan són les 20:50h. 

 

 

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

  a) Valoració del Curs: 

Parla en Ricard, director del centre, valorant 5 punts: 

1- Explica la dinàmica d'aquest curs. Diu que el departament d'Inspecció de la Generalitat 

aquest any no ha molestat perquè consideren que l'escola funciona bé. Han pogut ser bastant 

autònoms. La inspectora s'ha ofert a fer un acompanyament en el traspàs de càrrecs. 

2- Plantilla: Hi ha hagut baixes de llarga duració, fins i tot docents  que no s'han pogut 

incorporar. D'altres que van agafar baixa a l'octubre, al novembre i al febrer. Això ha 

condicionat i ha s'han hagut de dedicar hores a fer acompanyament dels substituts. Tot i això 

s'ha pogut fer el que estava programat.  

 

3- Els espais d'aprenentatge: Explica com ha funcionat. Han pogut fer tot el planificat, no hi ha 

hagut improvisacions.  Estan molt contents del resultat i és per això que estan animats a 

continuar i intentar perfeccionar-ho. Parla que la motivació, resposta i interacció dels alumnes 

ha fet que sigui molt satisfactori i anima a continuar fent millorant i reafirmant aspectes. 

 

4- Parla dels trets característics de l'escola.  

El projecte d'art: Aquest any s'han incorporat algunes novetats. S'ha posat molt d'esforç al 

projecte audiovisual a 6è, a 5è com a novetat hi ha hagut el projecte de “Relat d'una 

exposició”, que ha anat molt bé. A 4t, Història de Mataró. A 3r. Pictoescriptura. A 2n Bon profit 

(molt complert) A petits tots els espais de famílies, (Quan jo era petit, La Veu dels Avis) 



Parla de les competències que potencia als alumnes aquest tipus de projectes 

interdisciplinaris. I que això ho han de compaginar amb totes les altres competències com 

llengua, etc. 

Fa reflexió a partir de les sol·licituds de places d'alumnes com de professors per treballar-hi, i  

dóna la impressió que el projecte s'ha consolidat. Que l'escola està funcionant bé, que l'Escola 

té un projecte propi que atrau tant a famílies com a professionals. Posa de manifest que 

contínuament han de retocar i avaluar. 

Creu que, tot i que gairebé no s'ha fet publicitat externa de l'Escola, el projecte es va 

consolidant i comença a ser coneguda Mataró. Posa èmfasi al treball de tutoria. Creu que és 

una de les coses que ajuda molt al projecte. 

 

b) Perspectives curs vinent 

A part de continuar amb els espais d'aprenentatge, aquest any introduiran l'agrupació dels 

grup de P3-P4 i P5. Segurament hi haurà 6 grups Parla dels beneficis d'agrupar nens de 

diferents edats, de les seves interaccions. Hi haurà una reunió explicativa als pares. 

 

c) Canvis en l'equip directiu: 

En Ricard i la Carmina es jubilen. 

La Susanna i l'Encarni continuen:  

Es pretén que l'Encarni agafi la direcció de l'Escola, La Susanna continuaria com a 

Secretària i la Susanna Bacardi com a cap d'estudis. 

En Quim parla de la bona feina feta per la Carmina i en Ricard i dóna les gràcies per tot. 

En Quim recorda que durant el mes de juny hi haurà reunions per acabar de resoldre tota la 

posada en funcionament del canvi d'infantil. 

Es crea debat. 

Es pregunta sobre la reagrupació d'alumnes (Agrupament Vertical), si només serà a infantil i 

s'aclareix que durant el curs vinent sí. Estan mirant quan fer agrupaments verticals per mitjans 

i grans.  

Pensen que pot ser interessant a 4t barrejar grups aquest proper curs i que aquests siguin els 

mateixos grups fins a 6è, però encara han d'acabar de valorar. 

 

2. Elecció del nou President de l'AMPA 

En Quim explica l'evolució dels darrers dos anys. Hem passat de ser una escola petita a créixer 

molt, amb la incorporació del Menéndez Pelayo, etc. 

L'AMPA ha crescut molt, amb moltes noves incorporacions i noves comissions. Per exemple 

s'ha reforçat la web, hem aconseguit que tota la informació estigui disponible i al dia.  

El facebook i el whatsapp de l'AMPA també està funcionant molt bé.  

La valoració és molt positiva. 



S'ha aconseguit una major implicació de l'Ajuntament. Avui hi ha hagut una visita, han 

confirmat que la pista s'arreglarà aquest estiu. I també el pati de petits. Remarca que ara no 

s'ha de baixar la guàrdia, sobretot en reclamar les coses que encara falten de solucionar al 

departament d'Ensenyament. Són ells els que han de respondre i no els pares. L'Escola 

continua tenint necessitats que s'han d'anar demanant. 

A nivell econòmic l'AMPA està molt sanejada. S'ha sabut mantenir l'esforç de l'inici de l'escola i 

ara hi ha molts diners.  S'agraeix a la comissió de recursos l'esforç fet. 

Es parla del fons de diners. S'explica que hi ha uns 80.000 euros al banc. D'aquests 30.000euros 

que no es poden tocar perquè serveixen per cobrir les beques menjadors fins que venen els 

diners del departament. 

Es parla de descapitalitzar l'AMPA  per qüestions de seguretat, legals, i ètiques i morals. 

L'Escola té necessitats. A una reunió feta amb totes les comissions es va parlar de fer una 

aportació gran a l'Escola. S'ha d'acabar de decidir quina quantitat i com s'acabarà d'estructurar 

per part de l'AMPA. Encara s'ha de fer un estudi econòmic per acabar de decidir quantitat i a 

què es dedicaria. 

No s'ha de perdre de vista que és una escola pública on ha d'haver-hi igualtat i equitat. No 

podem relaxar-nos i hem de continuar treballant per continuar tenint una bona salut 

econòmica. 

Es crea debat 

 

3. Altres canvis a la junta de l'AMPA  

Es demana votació del nou President: Isaac Treviño  passa a ser el nou president de l'AMPA a 

partir de demà. 

Es vota la Vicepresidència: Ferran Aragó per unanimitat passa a ser vicepresident de l'AMPA. 

Es vota la Nova tresorera: La Carmen Torres deixa de ser Tresorera i passa a ser la nova 

Tresorera l'Anna Soteras. 

 

 4. Comissions. Festa de fi de curs que es farà dissabte 17 de juny.     Extraescolars curs 

vinent, cura de l' Hort durant l'estiu...  

La comissió verda diu que encara s'han de reunir per decidir com faran per tenir l'hort cuidat a 

l'estiu, mentre no hi hagi escola. 

En Joan Roca explica que aquest any com a novetat de la festa hi haurà una actuació musical 

infantil i a més si és adient es pot fer una discoteca. 

En Ricard explica que és una mica complicat perquè hi ha un veí que treballa de nit i que es va 

acordar que s'avisarien de les festes.  

S'aclareix l'organització del sopar, per si hi ha famílies noves a la reunió. 

5. Altres temes sobrevinguts. 

Parla la comissió de recursos: 

Llegeixen un escrit de perquè es va crear la comissió de recursos des de l'inici. Agraeixen la 

col·laboració de pares en moments puntuals. 



Plantegen que actualment com que l'AMPA té recursos, i que ells ja porten 9 anys a la 

comissió,  volen aprofitar aquest moment per deixar la comissió i que noves persones 

s'incorporin. Ells donaran tot el suport necessari a les noves incorporacions a la comissió.  

Es crea debat. 

Parla la comissió d'extraescolars; exposen les noves activitats d'AIKIDO i ROBÒTICA. 

La Joanna D'Arc Bermúdez parla de la nova proposta de l'Ajuntament de que la ciutadania 

podrà votar en que destina una part de pressupost, i volen proposar que tots els centres 

educatius de Mataró  tinguin “camí segur” i millorar el tema d'aparcament a l'Escola. 

Parla la comissió de menjador: Parlen del casal d'Estiu. Han hagut 202 inscrits de 130 places. Explica 

com funciona la subvenció de menjador. L'escola ha optat per quedar-se amb tots els nens inscrits 

de l'escola. A l'AMPA li entraran menys diners per aquest motiu, es quedarà amb menys 

pressupost.  

Des de Kaliu Viu van demanar dos vetlladors pel casal d'estiu, aquests dos vetlladors els pagarà 

l'AMPA. 

  6. Precs i preguntes   

En Ricard s'acomiada i agraeix als pares tot el suport i la feina feta durant aquests anys. 

graïm la tasca feta al Quim Barnola, que deixa la presidència de l'AMPA. 

 

ACORDS D'ASSEMBLEA: 

S'acorda per votació al nou President de l'AMPA: Isaac Treviño. 

S'acorda per votació al nou Vicepresident de l'AMPA: Ferran Aragó  

S'acorda per votació a la nova Tresorera: Anna Soteras. 

 

Sense cap assumpte més a tractar es dona per finalitzada la reunió quan són les 22.00h del 

mateix dia. 

         La secretària 


