
ACTA D’ASSEMBLEA 
AMPA MARE DE DÉU DE TALLÓ

Data: 04/10/2011

Hora: 1a convocatòria: 21:00, 2a convocatòria: 21:30
Lloc: Col·legi Mare de Déu de Talló al menjador

Assistents: 33 pares i 5 de la junta

Hora inici 21:35 i hora de fi: 23:30

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Reciclatge de llibres: s’explica com ha anat aquest any, l’intenció que l’any vinent els pares 

s’encarreguin ells de comprar material. Es parla del  descompte que s’aconsegueix per ser soci ampa 
i el  que s’aconsegueix per comprar directament de les editorials. Es parla de la feinada que suposa i 
de si vol sortir una comissió de llibres que puntualment ajudi  a la junta. Es parla de l’agenda escolar, i 
dels errors que ha tingut a úlñtima hora. Una mare demana que surtin 2 dies i  no 3 per pàgina per 
tenir més espai per escriure els deures i demés. Una altra mare demana que el quadrat de la firma 
de notes sigui més gran. 

 El  David explica que seria interessant fer una borsa de voluntaris per tal  d’ajudar-nos a les tasques 
vàries que té l’ampa durant l’any. Surten:
* Mercè Torner (646193940)
* Esther Urós (626605267)
* Elena Badia (649062529)
* Viqui Baqué (685802149)
* Mª Teresa Forner (679949709)

3. Servei menjador: explicar i  escollir comissió seguiment: La Dolors explica com aquest any s’ha 
renovat el conveni amb el Consell  Comarcal, com s’ha contractat a l’Esther ja de forma oficial i  com 
funcionen les beques menjador (enguany els pares avancen els diners i  després l’Esther els hi  paga 
quan ho rep del Consell). També s’ha demanat que sortís una comissió de seguiment on a part de 2 
mestres hi havien de formar part 2 pares de l’AMPA. Han de donar fe de que e menjador funciona bé 
i si algun cop s’hi volen passar ho poden fer.  S’han ofert:

* Luz Lozano
* Nuria Meya

4. Activitats extraescolars. L’Emma ha explicat quines activitats noves s’han ofert aquest any i  la 
sorpresa de la poca resposta. També ha dit quines s’han anulat per falta de quorum: anglès a partir 
de 2on, francès de totes les edats, teatre i gestió web. La piscina amb 14 inscrits s’ha mirat de fer 
grups de 6 i  contractar un monitor portant els propis pares els nens a Puigcerdà, però no ha donat 
resultat. Per tant també s’ha anulat. Els pares han expressat el seu malestar per l’alt preu de la 
piscina i per això no els han apuntat. Altres han dit que hi ha una gran varietat d’activitats que han fet 
diversificar l’assistència en moltes d’elles i no s’ha arribat als 8 nens com a mínim. S’ha dit que 
l’Anna Puig els hi pot proporcionar a tots els pares interessats els telèfons de les professores de les 
activitats que s’han anul·lat per si  ho volen. També alguns pares s’han queixat que les activitats 
extraescolars al  migdia obliga als nens a quedar-se al  servei menjador, però hem alegat que és un 
espai important a tenir per descongestionar la tarda.

5. Calendari escolar. Jornada intensiva: el Raül explica un resum de l’últim Consell Escolar, on parla 
del calendari i  de l’aprovació de la jornada intensiva per les dues últimes setmanes de juny i  un dia 
de nadal. Es diu de passar enquesta a tots els pares perquè de cara al  2013-14 se sàpiga quina és 
la postura de l’ampa.



6. Estat de comptes: la Laura parla dels números explicant exactament que s’ha ingressat de llibres, 
material, etc... del que s’ha gastat en cada gestió que l’ampa ha fet per l’escola i en les subvencions 
que hem rebut i deixat de rebre. Es demana que els 45 euros que paga cada pare de material  es 
controli més, es demani perquè hi ha tanta despesa amb fotocòpies i  a veure si  de cara al propi curs 
pot ser una quantitat inferior.

7. Aprovació de la modificació dels Estatuts: el David ha explicat el  perquè modifiquem els estatuts, 
i els adaptem al model nou actual. Ha demanat d’un punt concret si estava d’acord l’assamblea 
d’incloure a les activitats extraescolars nens que no estéssin matriculats al centre. S’ha  acordat 
entre tots que sí, però que se’ls hi cobraria una quota d’activitat superior a la resta de nens que són 
socis i  no formarien part de l’ampa. També es modificarà la convocatòria de les Assamblees i se’n 
farà una i prou (i no dues com fins ara, a les 9:00 i  a les 9:30), i la carta de la convocatòria es podrà 
donar als pares 10 dies abans (i no 15). Es penjarà a la web de l’ampa els estatuts per si algú hi vol 
fer alguna esmena.

8. Llibre lector i hipopressius: El Raül ha parlat del projecte del Llibre Lector que es va aprovar a 
l’ultim Consell  Escolar i  que l’escola ja ha enjegat sense esperar a que des de l’assamblea de pares 
s’aprovés. Ha explicat en què consistia. l’Emma ha explicat les activitats d‘0hipopressius i  tonificació 
per mares que desde l’ampa s’ofereixen gratuïtes al poliesportiu els dilluns de 9 a 10 am (només cal 
ser sòcia del poli).

9. Delegats de curs i llista de col·laboradors puntuals per les diferents activitats. Els voluntaris 
puntuals ja estan exposats al punt 2 i s’escullen els delegats:

 P3: Carlos Porta
 P4: Anna Lopez
 P5: Toni Campos
 1er:Laia Olmos
 2on: Meri Garcia
 3er: Tina Garcia
 4rt: Inés Hidalgo
 5è: Joan Bolet
 6è: Elena Fitó

10.Demanar nova gent per la junta: la Dolors exposa que l’Anna Puig, la Laia Olmos i el Raül  Cavaller 
deixen l’AMPA per motius personals i de feina i es demana un relleu. Surten voluntàries:

*  Laura Hernàndez (630665866, ramon.laura@telefonica.net)
*  Judith Trubat (679 624 241, juditona@hotmail.com)
* Laia Serra (699927952, laiaserra13@hotmail.com)

11.Torn obert de preguntes: Una mare demana més control a l’aula d’informàtica quan els nens de 5è 
i 6è es conecten a internet, ja que hi  ha hagut una mica de descontrol. Un altre pare demana de 
tancar les llums de l’escola de nit ja que es gasta molt innecessàriament (a Montellà les tanquen). Un 
altre pare demana de tancar el  carrer a les hores de deixar i  recollir els nens, ja sigui  posant tanca 
elèctrica o senyal dissuassòria, o ... Des de la junta es faràn les instàncies necessàries a 
l’Ajuntament. Una altra mare demana de perquè no es decideixen temes del cole entre la gent 
present a l’assamblea en comptes de repartir enquestes a tots els pares (dels quals 2/3 parts no 
assisteixen a la reunió), sobretot pel tema de jornada intensiva de cara al 2013-14.
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