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20:05 Inici de la sessió 

 

 

Agraïm l’assistència als pares i abans de començar l’assemblea, donem torn de paraula 

al Sr. Juli Moltó i l’equip directiu del centre, per parlar de les retallades que patirem 

tots el pròxim curs. 

 

L’equip directiu, ens va parlar àmpliament sobre les retallades que tindrem a partir 

d’ara i com afectarà als nostres fills a l’escola. 

 

• Per acord al claustre de professors el pròxim curs únicament faran colònies els 

alumnes de sisè, en principi per el pròxim curs 2012-2013, es valora la opció de 

fer les cada final de cicle. 

 

• Tindrem menys hores de vetlladores o fins i tot no tindrem, per nens amb 

dificultats al centre. 

 

• Les suplències per baixa d’un mestre es cobriran a partir de deu dies laborables  

 

• Creix la ràtio de nens per classe 

 

Desprès de les preguntes dels pares i les respostes de l’escola, quedem d’acord i ens 

comprometem les dues parts a tenir un compromís educatiu conjunt i a fer i recolzar 

les mobilitzacions que puguem fer en benefici dels nostres fills. 

 

L’escola es compromet a mantenir els estàndards de qualitat que tenim. 

 

 

 

 

 

21:00h A partir d’aquest punt continuem amb la assemblea 



Fem un breu balanç de les comissions de treball de l’Ampa i demanem ajuda per les 

diferents comissions. 

 

Comissió extraescolars: 

 

La comissió informa que les extraescolars d’aquest curs s’han desenvolupat amb 

normalitat.  

Passarem una enquesta als pares per veure el grau de satisfacció i les demandes de 

noves activitats. 

Es demana que hi hagi un delegat per activitat, per tenir un millor control i poder 

controlar l’assistència a les activitats. Els pares demanen controlar les absències sense 

justificar dels alumnes de la activitat de piscina i si calgués donar pas a nens que van 

quedar sense plaça segons la llista d’espera.  

 

Comissió de menjador: 

 

La comissió informa que degut a la falta d’espai al menjador de l’escola, s’ha proposat 

a direcció que els nens de P3 puguin dinar a l’aula el pròxim curs. 

El preu del servei de menjador pel curs que ve serà de 6,20€ per dia/fixes. 

També tindrem les ludoteques per reunions i xerrades de forma gratuïta. 

 

Comissió pedagògica: 

 

La comissió informa que aquest curs s’ha treballat amb reunions periòdiques amb 

l’equip directiu de l’escola.  

Aquest curs han aconseguit el poder fer les revisions optomètriques, tenir la biblioteca 

oberta al migdia, fer la festa de la primavera i la cooperació i a mes presentar 

propostes pel pròxim curs, com un grup d’avis del poble perquè vinguin a explicar 

contes i vivències als nens, proposar que els pares que puguin, siguin acompanyants a 

les sortides escolars i així donar suport i poder abaratir el preu de les sortides. 

 

Comissió de casals: 

 

La comissió informa, que han aconseguit abaratir el preu del casal, gracies a poder fer 

de forma conjunta els casals d’estiu amb l’escola Lola Anglada i d’aquesta manera 

poder oferir casal d’angles i esportiu. 

També ens informa que pels dies de lliure elecció, sempre disposarem de ludoteca, 

encara que no hi hagin un mínim de nens necessaris. 

 

Comissió de comunicació: 

 

La comissió informa que continuarem com fins ara, amb el butlletí, els mails a les 

famílies i els delegats per classes. 

També a partir de setembre estrenarem nova web i ens demanen que si som usuaris 

de Faceboock, fem un clic a m’agrada Ampa escola Taula Rodona, per poder 

comptabilitzar els usuaris. 

 



Comissió de llibres: 

 

La comissió informa que la compra dels llibres per el pròxim curs es farà mitjançant la 

llibreria del poble dina4, la resta serà tot igual, els nens quan arribin al setembre es 

trobaran cadascú els seus llibres a taula. 

 

Comissió de festes / cavallers: 

 

La comissió informa que s’han fet les festes durant el curs, castanyada i Nadal.  

També hem aconseguit el segon premi de comparses participant a la rua del 

carnestoltes del poble. 

Continuem amb els preparatius per la festa de fi de curs el pròxim 16 de juny. 

 

Comissió de xandalls: 

 

La comissió informa que continuarem fent la venta de la roba de l’escola a traves de la 

botiga Cel, el balanç ha estat bo durant aquest curs i també continuarem amb el 

mateix proveïdor ja que no hem tingut queixes amb la qualitat.  

Les famílies ja poden passar a fer les comandes pel pròxim curs. 

 

Posem a disposició dels assistents l’estat de contes i les memòries de les diferents 

comissions. 

 

Precs i preguntes: 

 

Una mare de l’escola ens comenta que creu que al pati d’infantil hi ha poc control dels 

mestres. Ho presentarem al consell escolar. 

 

Un pare ens fa la consulta de la possibilitat de fer jornada intensiva durant tot el curs al 

centre. Presentarem la consulta al consell escolar. 

 

Es proposa fer una queixa col·lectiva per la pujada de la ràtio de nens per aula, es 

presentara al pròxim consell escolar municipal. 

 

 

22:30 Fi de la sessió 

 

 

La presidenta       La secretària 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Casamitjana      Núria Latre 



 

 

 

 

 

 


