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REUNIÓ 25 DE MAIG DE 2006 

Ordre del dia: 

 A. Aprovació acta anterior 

 B.     6a hora. 

 C.     Seguiment pressupostos de la comissió econòmica. 

 D.    Informacions diverses (tendalls, runes del pati, inscripcions del casal d’estiu, festa de final 
de curs, tríptic de l’ampa). 

 E.     Proposta pares enllaç. 

 F.      Festa extraescolars. 

 G.    Informació del Consell Escolar. 

 H.    Torn obert de paraules. 

A.     Aprovació de l’acta anterior: 

Fem la lectura de l’acta de la reunió de 26-4-06 i l’aprovem sense problemes.  

D.    Informacions diverses: 

- Tendals: la setmana vinent s’instal·laran. 

- Runa: S’ha de treure en cap de setmana perquè no hi pot haver cap nen al pati en previsió que hi 
hagi un accident. Ens han dit que en principi venien el dissabte dia 27, però no podran venir perquè 
tenim una festa d’extraescolars. 

- Tríptic: Ens presenten el tríptic que ha fet la comissió de la pàgina web per a donar a conèixer 
l’AMPA i el treball que fem els pares i les mares. Se li dóna el vist-i-plau. 

- Festa final de curs: es farà el dia 22 de juny. La comissió està treballant però no ens poden dir res 
específic perquè no hi ha ningú d’aquesta comissió. Una mare porta una sèrie d’empreses que ens 
ofereixen els seus productes a canvi d’una mica de propaganda. Ho posarem en coneixement de la 
comissió. 

- Inscripcions casal d’estiu: De moment, tenim menys afluència que l’any passat tot i que hi han 
molts nens. Ens donen els números dels nens i les nenes que tenim apuntats. Podem apuntar més 
nens, si volem, perquè encara tenim places per cobrir a diverses setmanes. Recordem que de totes 
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formes, en el moment que no hi hagin places vacants, solament agafarem més nens si en tenim prou 
per fer un grup nou i així contractar un monitor. 

 

F.      Festa extraescolars: 

 Ho tenim tot preparat. Demanen una mica d’ajuda per a poder muntar l’escenari i totes les taules. 
Començarem a les 10 del matí.  

 S’informa, a més, que s’ha descartat la proposta de fer mecanografia el curs que ve perquè surt 
massa car, i que s’està treballant la possibilitat d’oferir “animació en plastilina”. També es parla de 
revisar el preu de plàstica. 

 

B.     6a hora: 

- Al Consell Escolar hi havien dues postures: fer un horari de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00, o fer 
un horari de 08:30 a 12:30 i de 15:00 a 17:00. En cada una de les dues postures hi havia tant pares i 
mares com mestres. 

- No varem poder arribar a la majoria necessària i, per tant, no hi ha hagut cap acord. La resolució 
del conflicte s’ha de passar al Departament d’Educació perquè siguin ells qui determinin l’opció 
horària final. Les dues parts ens hem compromès a respectar la seva decisió. 

- Ens surten una sèrie de dubtes i de preocupacions i quasi totes són referents al tema del menjador: 
es podrà menjar en condicions, qui dinarà a les classes (nosaltres pensem que els de parvulari), 
haurem que comprar molt més material de menjador (carros, coberts, safates, etc.), podrà sortir el 
menjar?. 

- També ens preguntem si aquest horari és inamovible, es a dir, que el que escollim ja serà per a 
sempre. Doncs es veu que no, si veiem que ens porta molts problemes de funcionament sempre es 
podrà fer propostes de canvi. 

Es considera la possibilitat de proposar als professors un horari de 08:30 a 12:30 i de 15:00 a 17:00 
per a un primer any i depenent de com vagi tot l’any vinent canviar-lo a l’horari que volien ells. 

- També es proposa demanar l’ampliació física del menjador per a poder encabir a tots els nens i 
nenes i amb això es solucionarien molts dels problemes que tenim. 

- La coordinadora de monitors està treballant amb els dos horaris per a poder aconseguir uns torns 
de menjador assumibles per la cuina i per a que els nens i les nenes no hagin de menjar massa ràpid. 

- Respecte el que passarà a l’estiu pel tema de la jornada intensiva es recorda que la jornada 
intensiva no és obligatòria i que s’aprova, si es proposa fer-la, cada any dintre del Consell Escolar. 
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Si veiem que tenim molts problemes de funcionament al menjador durant tot l’any el més normal és 
que els tinguem també, i agreujats, durant la jornada intensiva de l’estiu. D’entrada és inviable fer 
tot el menjador en una hora, al marge del que podria suposar una jornada de 5 hores per als nens. 
Per això es fa una proposta de no fer jornada intensiva a l’estiu, tot i que es un tema que encara 
l’haurem de tornar a parlar. 

- Pel que veiem nosaltres, el problema més gran que tenim amb la sisena hora és el tema del 
menjador i creiem que és important com per estar bastant preocupats. 

C.     Seguiment pressupostos de la Comissió Econòmica: 

- Totes les partides estan bé. 

- Hi ha un problema a la partida de menjador a causa d’una monitora, que està de baixa des del 
començament de curs. Plantegem acomiadar-la, tant per sanejar la partida com per millorar el 
funcionament de l’equip de monitors. 

- Es planteja el tema de la sisena hora, de cara al pressupost, ja que no sabem si haurem que pagar 
indemnitzacions als monitors per reducció horària en els seus contractes. 

- Tenim impagats, la majoria colònies i sortides de classe, i proposem que aquests rebuts els tornin a 
gestionar els professors, com es feia abans. Així la pressió dels rebuts impagats la tindrien ells i 
s’ho mirarien més. Nosaltres gestionaríem solament les activitats que fem nosaltres. Proposem tenir 
una reunió la comissió econòmica i la junta de l’AMPA per acabar de concretar la  nostra postura 
davant del professors. 

- Ens comuniquen que han estat repassant les activitats extraescolars i diuen que troben cara 
l’activitat de plàstica, en comparació amb totes les altres. Els membres de la comissió 
d’extraescolars ho estudiaran i comunicaran els seus resultats al més aviat possible. 

H.    Torn obert de preguntes: 

- Tornem a demanar que es faci alguna cosa amb el tema de la calor a les classes. Sembla que 
l’escola ja ha fet la petició al Departament per tenir una inspecció que determini oficialment els 
màxims als quals s’arriba, però encara no hi ha data concreta.  

- Veiem, però, que per ara el més important és la sisena hora i tots els altres temes estan supeditats a 
aquest. 

  

Es tanca la reunió i convoquem la propera per al dia 12 de juny de 2006. 

 
 


