
ACTA D’ASSEMBLEA 
AMPA MARE DE DÉU DE TALLÓ
Data: 18/06/2012
Hora: 1a convocatòria: 21:00, 2a convocatòria: 21:30
Lloc: Col·legi Mare de Déu de Talló a l’aula de 1er

Assistents: 25 pares/mares i 7 membres de la junta.

La reunió comença realment a les 21:37 i s’acaba a les 23:29.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Activitats extraescolars.
3. Resum Consell Escolar. 
4. Reciclatge de llibres. 
5. Festa fi de curs.
6. Torn obert de preguntes.

 
1.Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta.

2. Es donen a conèixer les activitats extraescolars de cara al  pròxim curs i es comunica que més 
endavant es passarà el calendari de les mateixes. 

Alguns dels assistents manifesten que n’hi ha moltes i  això crea diversificació i poca concentració. Des 
de la junta es demanaran un mínim de 10 nens per activitat per tal que la mateixa no sigui  deficitària. 
Aquests mínims podran ser sumant els grups de diferents edats sempre i  quan al segon període no es 
desapunti molta gent. Desapuntar-se implicaria que la resta de grup hauria de pagar més.

Les extraescolars que organitzi l’AMPA tindran dos períodes i no 3 com fins ara:
1er) d’octubre a desembre
2on) de gener a abril

Es planteja que pel que fa l’activitat extraescolar de Piscina que es fa els divendres a la tarda, s’ha 
preguntat al Poliesportiu de Puigcedà si pot assumir els alumnes de P3 i P4 de l’escola. La resposta del 
Poliesportiu va ser afirmativa i tindrà previst els monitors. La causa principal de fer el canvi de la piscina 
de Prullans per la de Puigcerdà, és que ajuntar les dues activitats permet abaratir els costos i actualment 
ens interessa a tots. 

Alguna mare opina que si s’inclou les classes de P3 i P4 a Puigcerdà, li és molt beneficiós perquè només 
dedicarà una tarda a la piscina i no perd dues tardes, una per cada nen. A part d’abaratir costos, 
germans de diferent curs tindran l’activitat el mateix dia, horari i lloc.

Algunes mares no veuen bé el canvi de Prullans per Puigcerdà, ja que manifesten que a Prullans està 
molt bé, és proper i familiar. 

Des de la junta es passarà una enquesta als pares de P3 i P4 perquè donin el seu parer de si  els 
interessa canviar l’activitat a la piscina a Puigcerdà els divendres amb la resta de nens de l’escola.



ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

Escola: Plà Cat. Esport Multisport infantil P4-P5
Multisport rítmic P4-P5
Multisport col·lectiu 1er-2on
Rítmica 1er-6è
Futbol 1er-6è
Medi 4rt-6è
Hockey 3er-6è

AMPA Anglès P3-6è
Francès P3-6è
Piscina P3-6è
Teatre P3-6è
Escacs P3-6è
Gestió Web 5è-6è
Taller d’art P3-6è

Externs Escola Folk P3-6è
Ball Regina P4-6è
Cataquesis P3-6è

Club Bellver Patinatge P5-6è
Hockei 1er-2on

3. El  Raül  fa un breu resum de l’últim consell escolar destacant el  Projecte Educatiu de Centre i les 
Normes d’Organització i Funcionament.

Es parla de la importància de que el PEC pugui  estar a l’abast de tothom. Els pares desconeixien  una 0
mica i no sabien que es pogués opinar al  respecte aportant canvis al PEC per ser discutits i aprovats en 
propers Consells Escolars. S’explica que, gràcies a alguns pares/mares del  consell escolar i  al 
representant de l’AMPA, el centre, finalment, està d’acord que una vegada aprovat el nou PEC  es farà 
públic mitjançant la pàgina web de l’escola i a la de l’AMPA. 

4. Aquest any des d’ensenyament obliguen a l’escola a canviar molts llibres de les matèries principals i 
ho fan des de 1er a 4rt. Es respecten els de 5è i  6è fins l’any següent. Gran malestar entre els pares 
per la pujada de preus pel proper curs. L’AMPA es compromet a pagar un 75% d’alguns llibres nous 
de 3er i 4rt que passaran a formar part del reciclatge. Aportarà uns 66 euros per nen. Els pares 
pagaran un 25% del  valor d’aquests llibres i l’any següent els tornaran per tornar a ser usats per altres 
nens que també aportaran aquest 25% i així durant 4 anys.

Els pares insisteixen si és obligat canviar-los, que es consulti  a altres escoles i  perquè no es canvia 5è i 
6è abans que els altres cursos ja que ells són el que marxen primer a l’Institut i  s’han d’adaptar al  plà nou 
d’ensenyament.



Euros pares Euros AMPA
LLIBRES 1er 168 25

preus aproximats! 2on 176 25
3er 183 114
4rt 162 122
5è 141 90
6è 133 98
P3 88
P4 96
P5 96

5. L’Anna i la Laia els hi  expliquen com anirà la festa de fi  de curs del dia 22: els nens passaràn per 10 
parades de diferents activitats, hi  haurà guerra d’aigua i escuma, després qui es vulgui  quedar podrà 
sopar pagant molt poc per la butifarra i l’amanida i també hi haurà un grup de música.

Alguns assistents es queixen tant del  sopar (els nens estaran massa cansats per sopar a les 19:30) com 
de gastar euros amb els músics per l’”oci” dels pares i demanen que  es destinin als nens (o als llibres). 
D’altres, en canvi, troben que la festa no es només pels nens i nenes sino també pels pares, mares, 
germans i familiars i  que per tant un sopar es una bona manera d’entablir relacions, Des de la junta s’ha 
decicit adelantar una mica l’horari dels músics perquè els nens que no es quedin a sopar en puguin 
gaudir abans.
Altres diuen que nens intolerants al gluten no poden tocar farina i decidim anul·lar la guerra de 
bombardes per guerra d’aigua. I també que l’entrega de medalles es faci just al acabar els tallers i festa 
de l’escuma i no retrassar-ho fins l’hora de sopar.

Algun assistent es queixa que caldria haver informat abans de la nova organització de la festa per tal  que 
poguessin dir la seva. Des del principi de la reunió la Dolors s’ha excusat de fer aquesta convocatòria 
molt al final del curs i sense avisar amb els 15 dies reglamentaris.

6- En el  torn obert de preguntes una mare exposa perquè el centre no té el  distintiu d’Escola Verda.  Tots 
els assistents voten i s’aprova per unanimitat (32 vots) que es torni a demanar en el pròxim Consell 
Escolar.


