
E D I T A T  P E R  L ’ A M P A  D E  L ’ E S C O L A  T A U L A  R O D O N A

El pròxim dimarts es farà l’assemblea anual. Hi ha canvis de cara al curs que 
ve. La pèrdua de la 6a. hora, els possibles canvis horaris i la no ampliació del 
menjador són alguns dels elements que des de l’AMPA valorem negativament.

Per contra podem oferir millores en la socialització dels llibres, en els casals, 
en les extraescolars, en l’organització dels àpats, en la roba de l’escola, en la 
manera de mantenir-nos en contacte i tenim molts més projectes per fer. 

No hi falteu!!!

EL BUTLLETÍ
 JUNY 2011 

AMPATAULARODONA@GMAIL.COM        WWW.AMPATAULARODONA.COM          
         

         
         

         
         

ORDRE DEL DIA:

•Horaris curs 2011-12

• Informe comissions
•menjador
•extraescolars
•econòmica
•socialització de llibres
• festes/cavallers
•pedagògica
•xandalls
•casals
•comunicació

21
juny20:00

dimarts
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HEM CANVIAT DE PROVEÏDOR MILLORANT LA QUALITAT I BAIXANT ELS 

PREUS

ES PODRÀ COMPRAR DURANT TOT L’ANY A TRAVÉS DE LA BOTIGA CEL DE 

LA RAMBLA LLUÍS COMPANYS 8 (TEL. 937219453)

LA COMANDA D’INICI DE CURS ES POT FER DEL 20 DE JUNY AL 9 DE 

JULIOL I SE’N FARÀ EL LLIURAMENT LA PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE

ROBA DE L’ESCOLA

• Punt llis 17”, 50% sintètic 50% cotó
• Logo serigrafiat

• Pelfa 280gr/m2, 50% sintètic 50% cotó
• Logo brodat

.............................................................Jaqueta xandall 13,75 €
........................................................Pantalons xandall  12,65 €

...............................................................Pantalons curts 8,80 €

...............................................................Samarreta M/C 9,35 €
............................................................Samarreta M/LL 11,00 €

..............................................................................Bata 18,15 €
.............................................................................Polar 18,70 €

PREUS



DEL 27 DE JUNY AL 29 DE JULIOL ES FARÀ 
EL CASAL D’ESTIU AMB EL LEMA:

SOM CROMANYONS

EL DIRECTOR DEL CASAL ÉS EL JOAN 
ESTEVE CASABLANCAS I EN CAS DE TENIR 
DUBTES. CONSULTES O INDICACIONS A FER:

657 68 22 14
ESMAR-LLEURE@HOTMAIL.COM

CASAL D’ESTIU

CASAL DE SETEMBRE

 ES FARÀ DEL 29 D’AGOST AL 9 DE SETEMBRE.

 LA PRIMERA SETMANA AJUDAREM A LA MAGNÒLIA, UNA 

NENA CUBANA, EN LA SEVA DESCOBERTA DEL POL NORD. 

FAREM UN IGLÚ I CONEIXEREM ELS ANIMALS POLARS.

 LA SEGONA SETMANA LA MAGNÒLIA APRENDRÀ 

COSTUMS, JOCS I TRADICIONS CATALANES.

 ELS D’INFANTIL FARAN JOCS DE RELLEUS, CURSES 

D’OBSTACLES I DE SACS.

 ELS DE PRIMÀRIA PRACTICARAN ESPORTS D’EQUIP 

(CORFBALL PER EXEMPLE).

 HI HAURÀ TALLERS DE CUINA, DE MAQUILLATGE, DANSES ESQUIMALS I JOCS DE TAULA.

 UN MATÍ I UNA TARDA A LA SETMANA ES FARAN EXCURSIONS PELS VOLTANTS ADAPTADES A 

L’EDAT.

LA INSCRIPCIÓ ÉS DEL 20 AL 22 DE JUNY. 

ELS PAPERS ES REPARTIRAN A LES MOTXILLES DELS NANOS EL DIVENDRES 17. 
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En contra                                        A favor                                                                                                 

És una inversió molt elevada per a tan 

poc rendiment.

És una inversió elevada allà on més falta fa. En la formació 

de les futures generacions, és una inversió no una 
despesa. Donarà resultats si som capaços de mantenir-la.

Es poden optimitzar els recursos d'atenció 

als alumnes de manera que sense aquesta 

hora es puguin fer més 
desdoblaments.

Amb una hora més d'atenció a l'alumnat es poden fer 
moltes activitats de reforç, complementàries i de 

suport a tot l'alumnat, tant a qui destaca més com a qui 

necessita més recolzament.

De tota manera es mantindrà en les 
escoles d'entorns socials desfavorits.

Només des del cinisme més gran es mantindria una eina 

inútil en entorns desfavorits. Aquesta és la prova de foc de 

que la sisena hora és útil i positiva

S'incrementa una hora setmanal 
l'atenció a l'alumnat per part dels 

mestres, que passaran de 23 a 24 hores. 

(abans de la sisena hora eren 25 hores)

Amb aquest increment d'atenció es pot atendre l'increment 

de població escolar. És una mesura pensada per poder 
cobrir les necessitats de personal docent d'atenció 

directa a l'alumnat. En definitiva, per poder tenir 

mestres per als nous alumnes que s'incorporen al sistema 

es treu la sisena hora en una bona part de les escoles on 

s'impartia i, a més, se'ls incrementa una mica la dedicació 

a l'alumnat.

Moltes mestres no estan d'acord amb 

aquesta hora.

Aquest argument cal prendre-s'ho amb cautela. Si es treu 

la sisena hora poden perillar molts llocs de treball 
dels docents. No oblidem que es van haver de contractar 

més de 3.000 per cobrir les necessitats que comportava la 

mesura.

La sisena hora no ha funcionat bé.

Allà on la sisena hora no ha funcionat bé caldrà avaluar 
si han funcionat bé les altres cinc hores. Cal avaluar el 

sistema en general i la sisena hora en particular. De 

moment ningú ens ha donat una sola xifra que demostri 

que la mesura és negativa.

Dificulta l'organització de l'escola fent 

que, per exemple, a 1er o 2on de primària 

hi hagi molts mestres en cada grup.

L'organització de les escoles és més flexible, però no 

necessàriament pitjor. Aquesta hora es pot organitzar 
de manera que els alumnes dels primers cursos de 

primària estiguin la major part del temps amb els seus 

tutors/es. Ara, sense la sisena hora, molts alumnes dels 

primers cursos de primària també veuran molts monitors 

diferents.

LA SISENA HORA
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