
 
 
 
 

 

     
Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària anual: 

 
1. Benvinguda i agraïments 
2. Aprovació de l’acta anterior 
3. Presentació  de la nova Junta 
4. Informe econòmic i balanç de les activitats dels exercicis 2011/2012 
5. Informacions generals 

5.1- Menjador 
5.2- Venda de llibres: Llibrestext 
5.3- Activitats extraescolars: Sotrac i Consell Esportiu 
5.4- Xerrades familiars 
5.5- Carnestoltes 
5.6- Sopar de final de curs 
5.7- Inversions a l’escola 
5.8- Nadal 
5.9- Sortides familiars 

6. Votació d’adhesió a l’ANC  
7. Torn obert de paraula 

          
 

  A Banyoles, essent les 21.30 hores del dia 15 de novembre de 2012, es reuneix en 
segona convocatòria l’assemblea general ordinària l’associació de mares i pares 
d’alumnes de l’escola Baldiri Reixac, segons l’article 9 dels estatuts amb l’assistència 
de 23 associats i amb la participació de la directora de l’escola senyora Rosa Maria 
Sala i Pi. 

 
1- Benvinguda i agraïments 

 
El senyor Xavi Boix dóna la benvinguda als assistents i agraeix la seva presència. 

Comenta la baixa assistència a l’assemblea, tot i ser l’òrgan de decisió superior de 
l’AMPA. 
 

2- Aprovació de l’acta anterior 
 

Es comenta que tal com es va posar en la convocatòria de la reunió, la darrera acta 
es podia consultar en la web de l’AMPA. A part es demana que si ha algú present que 
la vulgui consultar, n’hi ha una còpia. Com que no hi ha cap comentari, es dóna per 
aprovada l’acta de l’assemblea anterior corresponent al curs 2011/2012. 
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3- Presentació de la nova Junta 
 

El senyor Xavi Boix, president sortint, presenta la nova Junta amb els nous 
membres i els nous càrrecs:  

 
               PRESIDENT:  Xavier Quer i Roca 

VICEPRESIDENTA:  Cristina Peracaula i Vila 

TRESORER:  Lluis Vila i Cortès 

SECRETARI:  Jordi Serra i Prujà 

VOCALS:  

Xavi Boix i Angelats 

Maria Butinyà i Sitjà 

Lidia Camps i Castanyer 

Dani Coll i Vilà 

Joan Descamps i Ferrés 

Narcís Feixas i Feixas 

Carme Galera i Flores 

Mar Hereu i Vila  

Helena Lirios i Arias 

Josep Masanas i Camps  

Rafel Noguer i Planas 

M. Antònia Pagès i Vallmajó 

Belen Parisi i Moreno 

Rocío Pleite i Titos 

Jordi Vila i Farroni 

Xevi Vilagran i Arribas 

Cristina Vilanova i Soto 

                                                   
 

 La senyora Ma M. Antònia Pagès i Vallmajó comenta la dificultat que tindrà per 
assistir a les reunions de la Junta i creu que s’hauria de donar de baixa. El senyor 
Xavi Boix li demana que després de molts anys a la Junta continuï durant aquest curs, 
que de fet serà l’últim pel fet que el seu fill està a 6è, petició que és acceptada. 

  
  Sense cap més comentari, queda aprovada la nova Junta .                                                   
          

 Es recorda que La Junta es reuneix el primer dijous de mes i que està oberta a 
tothom que vulgui participar. 

 
 
 
 
 



4- Informe econòmic i balanç de les activitats dels  exercicis 11/12 
 
  

 Com a informació prèvia, el senyor Xavi Boix explica que des de fa uns anys es va 
crear la Comissió Econòmica, que té com a funció ajudar al tresorer en les tasques 
del control de l’estat de comptes de l’AMPA i assegurar-ne la transparència. Aquesta 
comissió es reuneix 3 o 4 vegades a l’any i actualment està formada pel president (Sr. 
Xavi Quer), el tresorer (Sr. Lluís Vila) i tres vocals (Sr Xavi Boix, sr Rafel Noguer i sr 
Jordi Vila). A més, explica que per a fer qualsevol pagament o moviment bancari 
sempre són necessàries dues signatures. 
 
 El senyor Lluís Vila  presenta l’informe econòmic dels curs 10/11. 
 
 Inicia la seva explicació, comentant el canvi en la forma de pagament de la quota 
d’associat (que es continua mantenint a 30 € per família). A partir d’aquest curs es fa 
a través d’un ingrés en qualsevol caixer de “La Caixa”. Comenta que ha anat bé, en 
general s’ha mantingut el nombre d’associats i que d’aquesta manera s’eviten 
devolucions i que es té clara la llista de socis des de bon principi de curs. 
 
 Va detallant tots els ingressos i les despeses del curs 2011/2012, així com el 
pressupost per al curs 2012/2013 (Veure full de comptes adjunt ).  
 
 Entre les diferents explicacions, comenta que l’Assegurança de Responsabilitat 
Civil es paga un any des del compte de l’AMPA i un altre any des del compte de 
Menjador (també gestionat per l’AMPA). 
 
 Fa esment del V.E.C. (Viatge esportiu comarcal) que donada la situació econòmica 
ha sofert canvis. Se’n fan 5, la meitat dels que es venien fent habitualment, però que 
les AMPES paguen la seva organització. Per tal de rebaixar costos, cada V.E.C. 
recaurà (tant l’organització com el pagament) sobre dues AMPES. En el nostre cas, 
aquest curs es farà a La Draga i nosaltres hi col·laborarem. El proper curs, serà al 
revés. Econòmicament, suposa pagar 350 €. Els participants hauran de pagar 2 € (si 
estan inscrits prèviament) i 3 € si s’inscriuen el mateix dia. 
 

El senyor Carles Jordà pregunta la necessitat de tenir un saldo de 10.000 €. El 
senyor Lluís Vila explica que és un coixí per a qualsevol imprevist o per a fer alguna 
inversió necessària a l’escola que es va mantenint cada curs. 

 
La senyora Rosa Maria Sala pregunta per a què serveix l’Assegurança de 

Responsabilitat Civil i què cobreix. Explica que l’escola també té la seva pròpia 
assegurança, però que només té cobertura dins l’horari lectiu. 

 
El senyor Lluís Vila explica que l’A.R.C. cobreix qualsevol activitat organitzada per 

l’AMPA dins i fora de l’escola, fins i tot la rua de Carnestoltes. A més, comenta que el 
fet que la nostra AMPA sigui soci de la FAPAC, fa que també disposem d’una altra 
assegurança, i que cada una de les entitats que organitzen activitats extraescolars en 
tenen una de pròpia (Sotrac en té, una part de la quota de participació en els V.E.C. 
també va destinada a aquest concepte...). 

 
Igualment comenta que es farà un estudi sobre el que cobreix cada una de les 

assegurances, perquè sembla clar que fins i tot se solapen. D’aquesta manera podria 
ser que ens poguéssim estalviar algun pagament, tot i que la prioritat és que estiguem 
ben coberts. 



 El senyor Carles Jordà s’interessa sobre la incidència del menjador en els comptes 
de l’AMPA. 

 
El senyor Lluís Vila explica que, tot i que està gestionat per l’AMPA, és un compte 

totalment independent. 
 
El senyor Xavi Boix comenta el canvi de la gestió del menjador, que per llei fa uns 

anys va passar de ser portat directament des de l’escola a la nostra associació. 
Davant la dificultat que implicava gestionar-ho directament, la Junta va estar fent un 
estudi exhaustiu fins que va proposar cedir la gestió a l’empresa Serunión, una de 
empreses del sector amb més presència a la nostra comarca i a tot l’estat. La decisió 
es va aprovar en un assemblea general extraordinària. Afegeix que es té un compte a 
part pel fet que els ingressos i les despeses depenen només dels usuaris i no dels 
socis de l’AMPA. 

 
El senyor Carles Jordà pregunta com i quan es revisa el contracte i el perquè del fet 

que els preus siguin més alts que en altres centres escolars. 
 
El senyor Xavi Quer comenta que s’acaba de signar un contracte de 4 anys, 

després d’haver-lo anat revisant durant varis anys. S’ha fet així perquè estem contents 
amb la seva gestió i es creu tant amb la qualitat del menjar com amb la seriositat de 
l’empresa. Explica també que els contractes penalitzen si no s’arriba a un mínim 
d’usuaris, factor que es té en compte a l’hora de negociar els nous contractes. Pel que 
fa als preus, explica que el fet que els preus siguin una mica més alts es deu al fet 
que en el primer contracte es va posar com a condició que Serunión mantingués el 
personal que hi havia i que tenien un sou més alt. De totes maneres, el preu està 
força per sota dels màxims fixats per la Generalitat. 

 
Sense cap més comentari, s’aprova l’informe econòmic .  

 
 

5- Informacions generals 
 

5.1- Menjador 
 

El senyor Xavi Quer fa referència a les novetats d’aquest curs. A P3, Serunión ha 
introduït un llibret per fer un seguiment dels nens i nenes en el menjador. 

 
Comenta l’ampliació del ventall de preus, considerant diversos trams d’usuaris 

fixos. Igualment explica que es fa un descompte a les famílies nombroses. 
 
Finalment fa una reflexió que el fet que sigui una escola molt cèntrica deu incidir en 

la dificultat d’aconseguir un nombre important d’usuaris, igual que passa amb les 
activitats extraescolars. De fet, els alumnes becats aporten un percentatge important. 
Cal considerar que el nombre baix d’usuaris també incideix negativament en el preu 
del menjador. 

 
 

5.2- Venda de llibres: Llibrestext  
 

El senyor Xavi Quer comenta que cada any s’intenten solucionar els problemes i 
que aquest setembre hi ha hagut menys temps d’espera, tot i que segueixen havent-hi 
acumulacions de gent especialment a primera hora del matí i en menys mesura a 
primera hora de la tarda.  



5.3-  Activitats extraescolars 
 

El senyor Xavier Quer explica que en totes les activitats extraescolars que 
s’ofereixen a l’escola costa aconseguir un nombre mínim per a portar a terme 
l’activitat. 

Pel que fa a les activitats esportives organitzades pel Consell Esportiu, comenta 
que després de veure que en el curs anterior només havia sortit un grup, s’havia 
cregut convenient oferir activitats al migdia. El resultat ha estat decebedor perquè 
aquest curs no ha sortit cap grup. 

Respecte a les activitats organitzades per Sotrac, han tirat endavant dos grups 
d’anglès, un grup de teatre i un grup de mecanografia. Fa referència als problemes 
sorgits entre Sotrac i l’escola per l’ús dels diferents espais i material per a portar a 
terme les activitats, però que finalment es va arribar a un acord. 

 
 

5.4-  Xerrades familiars 
 

El senyor Xavi Quer fa una valoració positiva de les xerrades del curs passat i de la 
que ja s’ha fet aquest curs. El fet de fer-les conjuntament entre totes les AMPES i 
l’Ajuntament afavoreix la participació. S’anima a la gent a assistir-hi. 

 
La senyora Rosa Maria Sala puntualitza que hi ha hagut un gran encert en els 

ponents i la senyora Rocío Pleite afegeix que també s’ha encertat amb els temes. 
 

 
5.5-  Carnestoltes 

 
El senyor Jordi Serra comenta la satisfacció que suposa que en els darrers anys hi 

hagi hagut una participació al voltant de les 300 persones, fet impensable fa uns 
quants anys, ja que la nostra escola no tenia tradició de Carnestoltes. 

 
Comenta que de cares a aquest curs hi ha la proposta de l’Ajuntament de realitzar 

una sola rua de tarda-vespre, entre quarts de 7 i les 9 del vespre. Aquesta idea ja 
s’havia proposat des de la nostra Junta fa uns anys, però mai s’havia considerat com 
a viable. El grup de persones que estan treballant en la carrossa ho veu molt positiu, 
perquè fins ara era un dia esgotador, a l’haver d’enllaçar una rua amb l’altra en molt 
poc temps per a sopar i descansar. Fa esment de que la rua de nit es mantenia per la 
presència de les carrosses i comparses d’algunes escoles. 

 
Explica que s’eliminen els premis i que les ajudes a les comparses i carrosses cada 

vegada són més minses. El tema d’aquest proper any serà Banyoles Attack fent 
referència a la pel·lícula Mars Attack, per tant, es toca el tema de robots, 
extraterrestres, l’espai, el futur... La carrossa ja està començada i s’està enllestint la 
disfressa. Es comenta que s’hi algú vol ajudar hi serà benvingut. 

 
A més, s’explica que dintre de pocs dies es passarà una circular a l’escola per tal 

de recollir diversos envasos (garrafes de 8 l, ampolles de Trina...). S’ha intentat 
treballar amb material de rebuig per tal d’abaratir els costos. 

 
 
 
 
 
 



5.6-  Sopar de final de curs 
 

El senyor Xavier Boix comenta que és juntament amb el Carnestoltes l’activitat 
“estrella” organitzada per l’AMPA, tenint en compte que hi assisteixen unes 400 
persones (un nombre relativament petit si es té en compte el nombre total d’alumnes i 
de famílies). 

 
Explica que se li dóna un caire festiu i que és el dia que també es fa el comiat dels 

alumnes de 6è. Explica que els darrers anys hem tingut la col·laboració d’un pare 
d’una exalumna, que des de que la seva filla feia cinquè, ve amb la Disco Mòbil (i 
cada any amb un muntatge més gran). Tot i que ve de forma desinteressada, sempre 
li donem una petita aportació econòmica. 

 
S’intenta ajustar el preu del tiquet, però  també es mira de no tenir pèrdues i de 

guanyar alguns diners amb el bar que es posa i els sortejos que s’organitzen de 
donacions i regals de diferents persones (sopars, material esportiu...). 

 
L’organització suposa força feina d’organització: muntatge de les taules, contractar 

els cuiners... També fa referència al fet que l’AMPA ha anat comprat taules, cavallets i 
alguna nevera que a la llarga és una inversió que ajuda a rebaixar el cost del sopar. 

 
S’explica que sempre hi ha un pla B per si plou. Generalment es feia coincidir el 

sopar amb el cap de setmana de la festa dels paletes. D’aquesta manera teníem la 
possibilitat de fer el sopar en el pavelló de La Draga, que ja tenia el terra preparat per 
acollir un esdeveniment d’aquest tipus. Aquesta possibilitat ja s’ha hagut de fer 
efectiva un parell d’anys, fet que suposa una major complicació en l’organització.  

 
Diversos assistents comenten que és millor poder-ho fer a l’escola i molt més 

entranyable. 
 
El senyor Xavi Boix també explica que l’últim curs es va fer coincidir el sopar amb el 

darrer dia de curs. Es va valorar molt positivament tant per part de la Junta com per 
part de l’escola. De cares a aquest curs, encara no s’ha fixat la data. 

 
Finalment comenta que l’any passat es va prendre la decisió de fer el sopar a porta 

tancada per tal d’evitar alguns incidents ocorreguts en anteriors anys. Tot i així, s’és 
permissiu amb la gent que ve amb nens petits o alguns acompanyants sense tiquet.  

 
 

5.7-  Inversions a l’escola 
 

El senyor Xavier Quer explica la Junta de l’AMPA vol que les inversions que es fan 
a l’escola afavoreixin siguin útils als alumnes d’una forma directa (en altres anys s’han 
pagat piques, diccionaris, ordinadors...) Totes les inversions es fan en consens amb 
l’escola. El curs anterior es van destinar a l’equipació de l’aula de ciències i en menor 
quantitat al pati dels petits, col·laborant en el circuit de tricicles. 

 
En aquest moment, explica que l’any passat es va fer un projecte remodelació del 

pati, al que finalment l’Ajuntament va accedir després que tant pares com mestres ho 
haguessin demanat reiteradament. En una primera fase, es pavimentarà una part del 
pati interior per evitar les grans acumulacions d’aigua que s’hi formen en els dies de 
pluja. Es preveu fer-ho durant o al finalitzar aquest curs. Properament se seguirà 
executant noves fases. 

 



La senyora Rosa Maria Sala comenta que és una actuació cara pel fet que s’han de 
modificar els desaigües a més de pavimentar. L’escola confia que estarà fet a l’estiu 
del 2013. Fa una valoració molt positiva de les millores del pati d’Infantil. 

 
El senyor Xavi Quer segueix explicant el tema de les inversions. De cares a aquest 

curs hi ha la idea de canviar els percentatges d’inversió del curs anterior, dedicant 
més diners al pati d’infantil i en menys proporció a l’aula de ciències, com a forma 
d’equiparar les inversions entre les diferents etapes. 

 
El senyor Xavi Boix comenta que tot i el mal moment que passa l’escola catalana 

en general, la nostra escola està en un moment molt bo. Hi ha un bon diàleg entre 
l’AMPA i l’escola i fins i tot amb l’Ajuntament. Comenta que això és possible gràcies a 
la direcció de l’escola, que sap escoltar als pares i se’ls demana l’opinió. 

 
La senyora Rosa Maria Sala agraeix el comentari i matisa que aquesta entesa 

també és possible gràcies a la Junta actual de l’AMPA. 
 

 
5.8- Nadal 

 
El senyor Xavi Quer explica que l’AMPA segueix col·laborant en la festa de Nadal, 

donant diners per a l’adquisició de jocs per a cada aula com a regal de Reis i 
preparant els petits detalls que caga el Tió als nens i nenes d’Infantil. Es comenta la 
possibilitat de canviar el regal del Tió (fins ara eren figures de xocolata) per algun altre 
detall. 

 
La senyora Rosa Maria Sala comenta que els regals de Reis sempre són jocs de 

taula o jocs per a jugar en el pati. Pel que fa al regal del Tió, diu que els nens i nens 
s’ho esperen amb molta il·lusió.  

 
 

5.9- Sortides familiars 
 

El senyor Xavi Quer explica que s’organitza una sortida familiar cada curs, que en 
general són molt participatives. Excepcionalment el curs passat n’hi van haver dues 
perquè fa dos anys no se’n va poder realitzar cap. 

 
 

6- Votació d’adhesió a l’ANC 
 
 

El senyor Xavi Quer explica que en la darrera reunió de la Junta de l’AMPA un 
company havia demanat que la nostra AMPA s’adherís a l’ANC. Dins de la Junta es 
van generar opinions i valoracions diverses i es va creure convenient que era una 
decisió que s’havia de plantejar a l’Assemblea General Ordinària per tal que tots els 
socis i sòcies poguessin prendre aquesta decisió.  

 
El senyor Joan Descamps, vocal que havia plantejat la demanda i membre de 

l’ANC, explica en què consisteix aquesta associació i proposa a la resta de presents 
que s’hi voti a favor comentant els beneficis que comportaria la independència de 
Catalunya per al país i per a l’escola. Agraeix que s’hagi posat en l’ordre del dia i 
comenta que acceptarà la decisió democràtica que es prengui, així com espera que 
tothom ho accepti la decisió és positiva encara que no s’hi estigui d’acord. Afegeix que 
aquesta mateixa proposta la farà arribar al claustre de l’escola. 



 
El senyor Xavi Quer argumenta que dins l’AMPA hi ha gent molt diversa en tots 

sentits, però que tenen com a objectiu comú el benestar i l’educació dels seus fills i 
filles i que per això s’hauria de quedar al marge d’aquestes qüestions. Explica que 
aquesta proposta ja va generar dins la Junta una certa fractura. 

 
El senyor Xavi Boix diu que en tot cas es veu clar que és necessari prendre la 

decisió en una assemblea i que són tots els socis els que tenen la paraula. 
 
La senyora Carme Jordà diu que és habitual que es plantegi aquesta qüestió en els 

claustres dels instituts, però desconeix si s’ha fet en altres AMPES. 
 
La senyora Maria Antònia Pagès creu que una AMPA representa a molta gent i que 

si es pren una decisió afirmativa, s’està prenent posició. En canvi, una resposta 
negativa a la proposta, no suposa no estar d’acord amb els plantejaments de l’ANC. 

 
Un cop fetes aquestes intervencions, es reparteix la papereta per a fer la votació 

que es farà de forma secreta. 
 
Diverses intervencions de la senyora Mar Hereu, del senyor Xavi Canyet, del 

senyor Jacky Parés, del senyor Jordi Serra, del senyor Carles Jordà i d’altres presents 
fan referència a la forma com es planteja la pregunta. Finalment s’acorda que, tot i les 
paraules més o menys encertades, la votació és per a decidir si l’AMPA s’adhereix o 
no a l’ANC. 

 
Es realitza la votació i el secretari i el president de la Junta en fan el recompte dels 

23 vots emesos (la totalitat dels socis presents), havent-hi 13 vots favorables, 9 vots 
en contra i 1 vot en blanc.  

 
Tenint en compte el resultat de la votació, l’Assem blea pren la decisió que la 

l’AMPA de La Vila s’adhereixi a l’ANC . 
 

7- Torn obert de paraula 
 

7.1 Representants de curs 
 
 La senyora Mar Hereu proposa de definir els cursos que pot representar cada 
vocal, per tal que faci d’enllaç amb els altres pares i aquests sàpiguen a qui dirigir-se. 
 
 S’acorda que se’n parlarà i que s’haurà d’analitzar si ha de ser per curs o per 
classe i si els representants han de ser membres de la Junta o pot ser-ho qualsevol 
pare o mare sigui o no soci de l’AMPA. 
 
 La senyora Maria Antònia Pagès comenta que és una idea que funciona molt bé en 
altres escoles, però que s’ha d’evitar que aquests delegats es posin en temes 
pedagògics. 
 
7.2 Camins escolars 

 
 El senyor Xavi Quer comenta que en el darrer Consell Escolar es va parlar dels 

camins escolars. Explica que preocupa la situació de l’entrada a l’escola, tant a davant  
com a la zona de Correus. Es va quedar que es convocaria una reunió  a tres bandes 
entre AMPA, escola i Ajuntament (regidor de mobilitat, regidor d’educació i Guàrdia 
Urbana) per tal d’analitzar la situació i veure quines millores es poden fer. Afegeix que 



el regidor d’educació havia explicat que davant del projecte de camins escolars que 
s’havia elaborat feia uns anys, a La Vila era on s’havien fet menys actuacions perquè 
era on hi havia menys problemes, i que ara feia temps que no s’havia fet res. 

 
La senyora Mar Hereu explica que el projecte s’havia iniciat el 2006 i que havia 

estat elaborat per l’Escola de Natura, que és on treballa. Passarà l’informe inicial per 
tal que es pugui valorar quines actuacions de les possibles millores faltarien per fer. 

 
El senyor Xavi Boix li demana que lideri el seguiment del tema pels coneixements 

que en té. 
 
La senyora Rocío Pleite i la senyora Mar Hereu fan esment del que s’ha fet i del 

que no s’ha fet i dels perills encara existents. Es fa èmfasi en el perill que suposa 
l’entrada principal, pel fet que és molt oberta i només hi ha una tanca de separació 
entre la vorera i el carrer i que moltes vegades hi ha nens que s’enfilen a la tanca. 

 
La senyora Rosa Maria Sala també hi veu aquest perill i explica que des de l’escola 

fan el possible perquè els alumnes no estiguin massa a prop del carrer. 
 

 
7.3 Comentaris de la senyora Rosa Maria Sala, directora de l’escola 
 

El senyor Xavi Quer demana a la senyora Rosa Maria Sala, en qualitat de directora 
de l’escola, si vol fer algun comentari que pugui ser d’interès dels presents. 

 
La senyora Rosa Maria Sala explica que l’escola té un projecte per educar els nens 

i nenes a entrar i sortir de l’escola amb autonomia. Es tracta de una sèrie de normes 
progressives per afavorir l’autonomia del nen i afavorir la mobilitat a les entrades i 
sortides. Així, els pares de P3 poden acompanyar els seus fills fins a la porta, els de 
P4 s’ha de deixar a la tanca del pati dels petits, els pares dels grans s’han d’esperar 
fora de l’escola... Comenta que amb pas dels anys, tot i que figuren en la normativa 
de l’escola, no se segueixen tan bé aquestes normes i els pares cada vegada entren 
més a l’escola. No és que no es vulguin els pares, simplement és una qüestió 
pràctica. Afegeix que per suposat quan plou es poden acompanyar fins a dins de 
l’escola. 

 
Continua la seva intervenció explicant que l’escola ha recuperat l’espai de la 

vivenda del conserge i que s’estan adequant per als despatxos i sala de reunions. 
S’ha fet amb una inversió de l’Ajuntament (comenta que en els últims anys és més 
gran que en d’altres escoles perquè la nostra és més vella i hi ha més a rehabilitar). El 
Departament d’Ensenyament només ha aportat algunes taules i armaris i que han 
tingut la sort que la Fundació de La Caixa els donarà taules, 24 cadires i armaris que 
aniran molt bé per a completar el mobiliari dels nous despatxos. 

 
Explica que l’antiga aula taller s’ha dividit en dos. Una part és l’aula de ciència i 

l’altra és de plàstica. La idea és anar-hi a treballar amb mitja classe. 
 
Comenta la creació d’una aula d’anglès, que ha estat possible amb la desaparició 

del bony de tres classes que hi ha havia hagut en els darrers anys en algun curs. 
Aquesta aula la utilitzen prioritàriament els més grans, però que s’intenta que tots els 
cursos hi puguin anar algun dia. 

 
Seguidament fa esment de la Col·lecció Històrica. El senyor Rafel Ponsatí amb una 

grup de voluntaris està adequant un espai del soterrani per a fer una reproducció 



d’una aula d’abans. Les petites subvencions que es reben només van destinades a 
pagar el material. La intenció és que sigui un espai visitable per a tothom. 

 
Finalment, fa una proposta per a muntar un taller de català. Explica que tres mares 

d’origen marroquí es van adreçar a l’escola per a preguntar si es feien classes de 
català tal com es fa al Pla de l’Ametller o a Can Puig. Comenta que l’escola en té 
ganes i demana si l’AMPA hi pot col·laborar. Des de l’escola és molt difícil destinar-hi 
alguna hora donada la situació actual. Sembla que hi ha alguns mestres jubilats que 
s’oferirien, però que seria interessant comptar amb pares i mares voluntaris. Pensa 
que la franja horària de 3 a 2 quart de 5 seria la més idònia. Es compromet a parlar 
amb les escoles anteriorment citades per veure com s’organitzen i tenir un punt de 
partida per a fer un projecte clar i viable. Creu que és molt positiu que hagin estat les 
pròpies mares que ho hagin demanat i que és molt important que aprenguin català per 
tal que entenguin millor el funcionament de l’escola i les seves normes. 

 
 
 
 

I sense més assumptes a tractar es clou la sessió a les 11:45 de la nit. 
 
  
 


