
 

 

Acta Assemblea extraordinària dimarts 27/02/18 

 

A les 20.20h es dóna per iniciada l’assemblea extraordinària amb 16 socis. Llistat d’assistents a 

disposició dels socis de l’AMPA 

************************ 

Amb el següent ordre del dia: 

- Lectura i aprovació acta anterior 

- Presentació de les propostes de millora rebudes 

- Votació i priorització de les propostes 

- Repàs feina realitzada per la junta 

- Sobrevinguts 

- Precs i preguntes 

 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 

El Sr. Marin, president de l’AMPA, exposa que l’acta anterior va ser enviada juntament amb la 

convocatòria, i per tant, tothom ha pogut fer-ne lectura detallada. Es pregunta als assistents si 

hi ha esmenes o quelcom a comentar de l’acta anterior, sinó es sotmetrà a votació per aprovar-

la. 

No es presenta cap al·legació i queda aprovada per unanimitat. 

 

Punts 2 i 3. Presentació de les propostes de millora rebudes, votació i priorització 

S’informa als assistents que a traves de les quotes de l’AMPA, enguany s’ha realitzat una 

recaptació de 9.000€, que si es resta el 25% per a fins socials (fet aprovat en assemblees 

anteriors), hi ha un pressupost per invertir a l’escola d’uns 7.200€ aproximadament, a banda del 

romanent de reserva de 10.000€ aproximadament. 

S’informa que s’han presentat 44 propostes de millora que han estat agrupades per criteris de 

semblança, resultant un total de 19 propostes de millora. 

Entre els assistents només hi ha tres persones que hagin formulat propostes de millora per tal 

que les puguin defensar de les 44 presentades. Tanmateix igualment es farà una lectura de totes 

les propostes presentades unificades i es sotmetran a votació. S’adjunta en full annex a la 

present acta les propostes presentades i unificades. 

A continuació es realitza exposició, defensa i debat de les propostes de millora, amb el següent 

resultat: 

a) Allargar el paviment per davant de les aules de P de manera que els dies de pluja es 

pugui entrar a les aules sense perill pels bassals. 



S’informa als assistents que aquest matí tècnics municipals han realitzat tasques de 

manteniment de la xarxa de desaigües de l’escola per desembossar els embornals del 

pati, i possiblement hagi quedat solucionat provisionalment ja que és un problema 

recorrent.  

També s’informa als assistents que en aquest sentit, aquest matí s’ha rebut una queixa 

d’una mare queixant-se de l’hora en què s’han realitzat aquests treballs. Des de l’AMPA 

s’informa que l’horari de treball dels tècnics de l’Ajuntament no depèn ni de l’escola ni 

de l’AMPA, i que en tot cas, l’entrada i seguretat dels alumnes s’ha mantingut. 

En quan a la proposta presentada, es desconeix pressupost d’execució de l’obra, però 

segurament seria inassolible amb el pressupost de l’AMPA. Es proposen altres mesures 

alternatives per solucionar els bassals del pati d’infantil, com per exemple instal·lar 

tarima flotant o d’espuma.  

Es sotmet a votació, i només obté 1 vot dels assistents presents. 

 

b) Fer una zona per poder deixar els patinets i bicicletes a l’escola. 

S’informa als assistents que ja s’ha ubicat una zona dins del recinte escolar per tal que 

els alumnes d’infantil puguin deixar els patinets, zona ubicada al costat de la passarel·la 

d’accés al pati de sorra (entre la barana de ferro i l’accés al gimnàs). Es senyalitzarà la 

zona i es permetrà estacionar patinets sense lligar. Altres ubicacions alternatives van 

quedar descartades per la direcció de l’escola perquè quedaven molt amagats dels 

mestres, en zones fosques, en canvi aquesta quedarà sota supervisió de mestres a l’hora 

del pati. 

Entre els assistents es reben queixes que l’estacionament de patinets ha quedat 

solucionat pels alumnes de infantil i de 3r fins a 6è, ja que aquests últims poden plegar 

el cotxet i guardar-lo al penjador dins d’una bossa, però els alumnes de 1r i de 2n han 

quedant fora de zona d’estacionament de patinets. 

S’informa als assistents que es parlarà amb la direcció del centre per tal de buscar 

ubicació pels alumnes de 1r i de 2n. 

 

c) Instal·lar tela de ombreig a la pista. S’informa als assistents que aquest punt ja s’ha 

tractat en assemblees anteriors i va quedar descartat perquè per fer un projecte amb 

permisos i garanties quedava fora de pressupost.  

Entre els assistents s’obre debat sobre el tema de pressupostos participatius, que han 

entrat escoles per tal d’instal·lar tendals i no ha entrat l’Anxaneta i s’informa que l’escola 

també ha quedat sorpresa d’aquest fet i criteris d’inclusió o no.  

Finalment la proposta queda rebutjada per l’assemblea per tenir un cost inassolible i 

haver quedat ja rebutjada la intervenció en assembles anteriors. 

 

d) Millorar la ventilació de l’escola sobretot a l’estiu per evitar altes temperatures a les 

aules.  

S’informa als assistents del problema endèmics de construcció d’aquesta problemàtica 

i que des de fa anys s’està duent a terme la recerca de projecte de millora de la 

temperatura a les aules juntament amb la administració, però aquesta no ha dut a terme 

cap millora en aquest sentit, sinó tot el contrari, sembla que ens hagi ignorat.  

S’ha realitzat un estudi/projecte, per realitzar una entrada d’aire forçat mitjançant 

conductes amb un enginyer, i tindria un cost d’uns 4.000€, fet que milloraria la ventilació 

a les aules del 1r, però sobretot del 2n pis, amb el que s’aconseguiria una reducció de la 

temperatura de l’aula, i millora de la oxigenació i sensació tèrmica. 



Es sotmet a votació i obté 16 vots. 

 

e) Arreglar les pissarres digitals que no funcionen correctament, amb la compra de noves 

pissarres i altres equips accessoris com ordinadors portàtils, teclats, etc. 

S’informa als assistents que s’ha preguntat a direcció quina problemàtica hi ha en aquest 

sentit i l’escola ha comunicat que el problema es sobretot dels ordinadors que aquests 

han quedat antiquats (tenen més de 10 anys), i el programari que s’ha d’instal·lar per 

fer funcionar les pissarres és incompatible o genera problemes. 

Entre els assistents s’obre un debat sobre aquest punt, i finalment s’arriba al següent 

acord: l’AMPA subvencionarà el 50% de la compra d’ordinadors, sempre i quan l’escola 

aporti l’altre 50%.  

Es sotmet a votació la nova  proposta de 50%-50% i obté un total de 13 vots. 

 

f) Compra de dues taules de ping-pong exteriors. S’informa que aquesta és una proposta 

de l’escola en la qual s’havia aconseguit el compromís de la diputació per a la cessió de 

dues taules de ping-pong, però que a darrere hora s’han desdit. Es comunica que la 

compra de dues taules tindria un cost de 800€ cada unitat, i s’instal·laria una sota el 

porxo i una altra al costat de la figuera (pati de sorra).  

Es sotmet a votació i aquesta proposta obté 4 vots 

 

g) Arreglar el terra del gimnàs. 

************************, present a l’assemblea informa que va presentar la 

proposta de millora perquè el terra està molt malament, aixecat en diferents punts i per 

tant, podria perillós realitzar activitat física al gimnàs. 

Entre els assistents s’obre un debat sobre aquest punt ja que recentment el terra de 

l’aula de psicomotricitat ha estat arreglat per l’Ajuntament sense haver-ho reclamat. 

Finalment, i amb l’aprovació de ****************, aquest punt es posposa a l’espera 

que l’Ajuntament arregli el terra del gimnàs tal i com ha arreglat l’aula de 

psicomotricitat. Tanmateix es proposa que es realitzi una jornada de pares per arranjar 

diferents punts de l’escola, i es proposa incloure aquesta incidència per tal de siliconar 

/ enganxar les parts del terra que estiguin aixecades. 

Aquesta nova redacció de proposta de millora obté 16 vots. Per tant, es posposa a 

l’espera d’informar de les irregularitats a l’Ajuntament de Mataró i que aquest ho 

solucioni. Provisionalment s’enganxaran les parts més malmeses o aixecades. 

 

h) Contractar monitors especialitzats pels nens amb necessitats educatives especials per 

sortides escolars i colònies. 

****************, sol·licitant d’aquesta proposta de millora informa el motiu i posa 

d’exemple el cas del seu fill diabètic el qual necessita d’una persona amb coneixements 

sobre la malaltia per tal que pugui participar de les activitats de colònies (principalment), 

sense risc per a la seva salut, ja que en les sortides i activitats rutinàries el professorat 

es fa càrrec i ajuda al control del nen. Aquesta proposta la fa extensiva a altres nens amb 

limitacions o necessitats més complexes que també requereixin ajuda/supervisió d’una 

persona adulta i amb coneixements. 

Així, vol deixar constància que tot i que a mida que el seu fill es va fent gran, és més 

autosuficient, segueix requerint de la supervisió d’un adult en moments puntuals. Ara 

bé, gràcies a la implicació del professorat de la escola, per sort el seu fill no s’ha quedat 

sense fer cap activitat perquè han assumit el seu control. 



Tanmateix la família sol·licita que es porti a votació aquesta contractació de monitors 

especialitzats. Per exemple, informa que un monitor amb experiència/control de 

diabetis té un cost aproximat de 120€ per sortida de colònies (dia i nit). 

Des de l’Assamblea es debat la proposta i finalment, per evitar crear precedents 

d’aquest tipus, es preguntarà a la direcció si hi ha altres necessitats semblants (al·lèrgics, 

malalties rares, etc.), per tal que no sigui una cosa personal. Amb totes aquestes 

famílies, l’Escola i l’AMPA, es crearà una comissió per veure de quina manera es poden 

ajudar a aquestes famílies que tenen aquesta necessitat específica i que queden fora de 

cobertura dels monitors USE que contracta la mateixa generalitat. 

************** està d’acord amb aquesta nova redacció i no se sotmet a votació a 

l’espera de poder crear aquesta comissió amb totes les famílies i l’escola. 

 

i) Proporcionar ombra a les aules d’infantil. 

****************** va presentar aquesta proposta de millora i la exposa a 

l’assemblea, informant que seria col·locar tendals  per evitar exposició solar a les aules 

d’infantil i baixar-hi la temperatura. 

Des de l’Assemblea s’obre debat sobre la proposta, i finalment es queda d’acord que es 

preguntarà a la Direcció del centre i a les mestres d’infantil quines necessitats reals 

tenen per poder donar la millor solució possible. 

Finalment aquesta nova redacció de la proposta obté 14 vots. 

 

j) Arranjar el pati d’educació infantil amb una retroexcavadora per evitar els bassals. 

******************* exposa la problemàtica, i es debat entre els assistents. Es queda 

d’acord que és un punt semblant al primer punt (a), i s’unifica amb mateix apartat. 

La votació del punt A havia obtingut un vot. 

 

k) Allargar el sotacobert de la rampa d’accés al pati fins a la porta de vidre i proporcionar 

un punt d’accés a l’escola cobert de la pluja. 

******************* exposa la problemàtica que hi ha des de la passarel·la fins a 

l’entrada a l’edifici els dies de pluja ja que hi ha 1 o 2 metres descoberts on es formen 

taps, els nens es mullen. ******************* proposa cobrir aquesta zona oberta 

amb un porxat, placa de metacrilat o quelcom que proporcionés un sotacobert. 

Aquesta proposta es sotmet a votació i obté 8 vots. 

 

l) Instal·lar un sotacobert a l’entrada de  l’escola pel carrer Solís (zona coberta d’espera en 

cas de pluja) 

******************* exposa la problemàtica existent, que igual que el punt anterior, 

vol proporcionar un punt d’aixopluc pels alumnes en dies de pluja perquè fins a les 9 no 

s’obra la porta. 

Es sotmet a votació la instal·lació d’un porxo o quelcom semblant amb un total de 8 

vots. 

 

m) Avançar les entrades a l’escola 5 minuts abans de l’hora. 

Des de l’assemblea es debat aquesta proposta que pugui conciliar vida laboral i familiar, 

i es proposa que es creï un grup de pares voluntaris que es facin càrrec d’aquests nens 

per aquestes necessitats específiques ja que ja existeixen les permanències a partir de 

les 8 del matí, i l’horari d’obertura del centre i d’entrada dels treballadors no depèn de 

l’AMPA ni de la direcció escolar sinó del departament d’ensenyament. 



No se sotmet a votació aquesta proposta a l’espera de recercar un grup de pares 

voluntaris que ho vulguin tirar endavant. 

 

n) Instal·lar un tobogan al pati de sorra de primària. Es sotmet a votació aquesta proposta 

i no obté cap vot. 

 

o) Permanències gratuïtes de 8 a 9 del matí. Es debat la proposta presentada i es 

proposarà, igual que a l’apartat (m) que aquestes permanències siguin cobertes per 

pares de forma voluntària. 

 

p) Aula oberta d’informàtica i/o biblioteca. 

A l’inici de l’Assemblea **************** informa que fa anys l’escola tenia la 

biblioteca oberta sota la supervisió de pares i mestres en el qual els alumnes podien 

anar, fer deures, llegir, o dur a terme tallers, i proposa tornar a recuperar aquest espai 

per a totes les famílies. 

Es genera un debat entre els assistents i es proposa crear una comissió per recuperar la 

biblioteca, en el qual es buscaran voluntaris, dies d’obertura, tasques a realitzar (tallers, 

etc.) i es presentarà el projecte per a la seva valoració i execució. 

 

q) Compra de material esportiu tipus porteries, cistelles de bàsquet, etc. 

Des de l’AMPA s’informa que aquest tema està pendent d’execució i que ja estava 

previst quan es va arranjar el pati d’infantil. Resta pendent pintar una zona de joc amb 

cistelles de bàsquet i una porteria i s’espera que abans que es finalitzi el curs estigui 

enllestit. 

Aquesta proposta no es sotmet a votació perquè queda pendent finalitzar l’arranjament 

del pati d’infantil. 

 

r) Professor o monitor d’informàtica. 

Des de l’Assemblea es proposa informar d’aquesta proposta que s’ha rebut a Macedònia 

per tal que valori la viabilitat o no d’aquesta activitat extraescolar. 

 

s) Gegant nou per l’escola.  

***************** exposa que l’escola te el gegant més antic de les escoles de Mataró 

i més singular de Catalunya (només n’hi ha 8 amb 2 cares). També informa que la 

comissió gegantera és la que més pares i mares engloba i té mes participació, i quan 

surten en trobades i comparen el gegant que té l’escola amb el de les altres es nota que 

és una figura feta de forma amateur, voluntària.  

************* informa que realitzar un gegant pot tenir un cost total de 3.000€ 

aproximadament, i per evitar fer servir el 50% del pressupost d’aquest any única i 

exclusivament per comprar un gegant nou i no invertir-ho en l’escola no ho troba just i 

proposa crear una comissió que valori la compra d’un gegant nou, s’iniciï un procés 

participatiu entre tots per com hauria de ser aquest nou gegant, etc. 

Alhora proposa realitzar la compra d’aquest gegant a través del romanent que disposa 

l’AMPA enlloc de gastar-ho del pressupost de millora de l’Escola. 

Es debat entre els assistents aquesta proposta i finalment s’acorda crear una comissió 

d’estudi i execució del nou gegant i pagar-lo amb el romanent quan s’acordi com serà, 

quin pressupost, etc. 



Un cop fet el debat, la nova redacció de propostes, votació i priorització, l’assemblea acorda el 

següent: 

1. Executar amb el pressupost de l’AMPA de 7.000€ aproximadament fins a exhaurir-lo els 

següents punts ordenats per puntuació: 

- La millora de la ventilació de les aules del 1r i del 2n pis amb aire forçat ha obtingut 

la màxima puntuació amb 16 vots 

- Col·locar tendals a les aules d’educació infantil a l’estiu queda redactada amb 

preguntar les necessitats reals de ombreig a les aules d’infantil a la direcció del 

centre i aplicar-ne les millores. La proposta  obté 14 vots i queda en 2a posició. 

- Compra d’equips informàtics a parts iguals AMPA-Escola (50% cadascú) obté 13 

vots 

- Allargar sotacobert per proporcionar accés sense pluja a Educació infantil obté 8 

vots 

- Instal·lar porxo entrada escola c/ Solis obté 8 vots 

- Comprar dues taules de ping-pong obté 4 vots 

- Evitar bassals davant patis d’educació infantil amb instal·lació d’una passarel·la, 

tarima flotant, rajoles d’espuma, ets, obté 1 únic vot 

- Instal·lar un tobogan al pati primària no obté cap vot 

 

2. Crear  diferents grups de voluntaris per poder executar les següents tasques de millora 

que s’han presentat a l’assemblea: 

- Arreglar el terra del gimnàs. La proposta ha quedat redactada en que es sol·licitarà 

l’arranjament a l’ajuntament per arreglar-lo completament com l’aula de 

psicomotricitat, però mentrestant s’enganxaran les parts aixecades per part d’un 

grup de pares que arranjaran diferents punts de l’escola. Es proposarà una trobada 

familiar per tal de dur a terme aquests arranjaments. ************** es presenta 

voluntari per coordinar aquest dia familiar d’arranjament escolar. 

- Contractar monitors pels alumnes amb necessitats especials: es crearà una 

comissió, juntament amb els pares dels alumnes afectats i l’escola que estudiarà 

quines propostes de millora es poden fer i com es poden executar per cobrir les 

necessitats d’aquests alumnes que queden fora dels monitors d’USE. 

- Creació d’un grup de pares voluntaris per tenir permanències gratuïtes de 8 a 9, i/o 

grup de pares que es facin càrrec de nens 5 minut abans de l’obertura del centre 

per tal de conciliar la vida laboral i familiar. 

- Creació grup de voluntaris per engegar un projecte de biblioteca oberta on es 

desenvoluparan activitats, tallers, etc. 

- Confecció d’un gegant. L’assemblea aprova crear una comissió que estudiarà com 

es durà a terme la construcció del gegant, dissenyar-lo, etc, i que es pagarà amb el 

fons de reserva que disposa l’AMPA per tal de poder realitzar les propostes de 

millora presentades. 

 

3. Propostes presentades i que l’AMPA durà a terme en els propers dies/setmanes/mesos: 

- Espai de patinets per infantil. Es pintarà la zona on es podran deixar patinets. 

Tanmateix es comunicarà a l’escola que manca un lloc per deixar els patinets pels 

alumnes de 1r i de 2n. 



- Compra de material esportiu, tipus pilotes, porteries, cistelles de bàsquet. Manca 

arranjar el pati d’infantil amb la pintura d’un mural esportiu, pista de bàsquet etc, 

que queda pendent de l’arranjament ja fet, i que en els propers mesos es durà a 

terme. 

 

4. Propostes rebutjades 

- Instal·lar tela d’ombreig per estar fora de pressupost i haver estat rebutjat en actes 

anteriors ja que s’hauria de complir normativa. 

 

4. Repàs feina realitzada per la junta 

El Sr. Marin demana als assistents informar d’aquest punt en la pròxima assemblea perquè es 

tard i les inclemències meteorològiques poden canviar severament. (Activat Pla Neucat per 

nevades a cota 0) 

 

5. Sobrevinguts 

No hi ha punts a tractar. 

 

6. Precs i preguntes: 

No hi ha cap prec ni cap pregunta dels assistents. 

 

Finalment a les 22.20h es dóna per acabada la reunió extraordinària de l’AMPA. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************** 


