
 
 
 
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA DEL CE IP TAULA 
RODONA 
 
 
Acta:  AS-02/2010 
Data:  27 d'octubre del 2.010 
Hora inici :  20:05 hores 
Hora fi : 21:10 hores 
Lloc:  Biblioteca del Taula Rodona 
 
 
Membres de la taula: 
 
Mònica Casamitjana, comissió de festes 
Meritxell Domingo, secretària 
Anna Duran, presidenta 
Rosa Saez, comissió de menjador 
Yolanda Villafaina,tresorera 
 
 
Assisteixen,a més, un total de 21 persones. 
 
 
Ordre del dia 
 
 1.- Mesures a prendre per part de l'AMPA davant la decisió de l'escola de  
susprendre les colònies i excursions d'un dia. 
 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 1.- Mesures a prendre per part de l'AMPA davant la decisió de l'escola de  
susprendre les colònies i excursions d'un dia. 
 
 L'Anna informa als assistents que durant la reunió mensual de les AMPAs del 
municipi amb l'Ajuntament es va parlar d'aquest tema. El que faran les altres escoles és 
intentar negociar perquè es facin les colònies dels alumnes de 6è, ja que estan a l'últim 
curs. Les AMPAs d'aquestes escoles donen suport a l'equip directiu davant de la 
mesura presa en qüestió. 



 La Yolanda informa de la reunió mantinguda per part de la Junta de l'AMPA amb 
l'equip directiu de l'escola. En aquesta reunió es van exposar els motius per els quals 
l'escola havia pres aquesta mesura. Aquests motius, a part del nou calendari escolar, 
amb la supressió de la jornada intensiva del juny i la setmana blanca, eren sobretot el 
factor humà, les reduccions de les subvencions en els projectes de l'escola, la dificultat 
per suplir una baixa laboral, i les retallades en els pressupostos. Com a Junta de 
l'AMPA creiem que aquests motius provoquen una disminució en la qualitat de 
l'ensenyament, però volem saber l'opinió dels pares i mares al respecte, així com les 
mesures que hauríem de prendre com a associació de mares i pares. 
 Després d'un debat intens, amb la opinió d'un nombre important dels assistents 
les conclusions que se'n desprenen són les següents: 

− els pares i mares ens hem de mantenir al marge de la mesura presa pels 
mestres ja que considerem que han de resoldre ells el conflicte laboral que 
pateixen, per tant no entrarem en el conflicte. 

− Com a AMPA organitzarem unes colònies durant la setmana blanca, ja que 
creiem que són part del desenvolupament pedagògic dels nostres fills. La 
intenció és d'organitzar colònies d'una nit pels alumnes de P5 i de 2 nits pels 
de primària.  

− Tal i com recomana la FaPaC, es parlarà amb l'equip directiu de l'escola per 
tal que negociïn les seves reivindicacions amb el Departament, a nivell 
comarcal, ja que tenim constància que escoles d'altres comarques han 
aconseguit canviar algunes coses. 

 
 
A les 21:10h la Presidenta aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretària  La Presidenta 
 
 


