
 
 
DATA:            Divendres 2 de juny 
HORA:           17:00 h 
LLOC:            Menjador de l'escola 

Assistents: Cristina Rojas, Olga Rodríguez, Jessica Saduskie, Marta Gascón, Marina Moncal, Lidia Vidiella, Anna 
Martínez, Anna Albalat, Anabel Romero, Marta Morell, Ana Ceballos. 

Excusats: Mercè Hierro, Miriam Humet, Mercè Sabaté, Gemma Biosca, Marta Teixidó, Sara Giráldez, Yesika 
Quesada, Munia Pastor, Jordi Navarro, Paco Serrano. 

 

Ordre del dia: 

1 - Resum i valoració comissió colònies. 

Aquest curs han estat les famílies de 53 alumnes les que han col·laborat en les accions per recaptar diners per a les 
colònies de P5 i segon. S’han recaptat 2.416,15 € , el que suposa un descompte de 43 € per alumne. 

El que menys ha funcionat han estat els berenars i el que més els polvorons, tot i que la venda de loteria i de xuxes 
ha anat prou bé. Es recorda que els berenars no es poden cuinar a casa, sobretot per l’ou, la Junta directiva ens vam 
assessorar i no està disposada a assumir la responsabilitat civil a nivell personal que implica en el cas que hi hagués 
una intoxicació alimentària. Si el curs passat es va fer va ser per desconeixement. Es comenta que es buscaran 
altres alternatives per als berenars i altres accions com fer cinema dins l’escola. 

Es comenta i s’acorda que, de cara al proper curs, i per tal de ser equitatius amb la col·laboració de cada família, el 
repartiment dels diners es farà en funció de la seva participació i que l’import màxim serà com sempre el cost de les 
colònies, mai superior, si superés aquest màxim es destinaria al fons comú. Es demana que per als propers cursos 
hi hagi una persona responsable d’organitzar cada acció i que els alumnes de 4t comencin a col·laborar en les 
accions que es facin. 

Es convocarà reunió per a les famílies de P4, primer i tercer de cara a organitzar la comissió de colònies del curs 
vinent.  

2 - Comissió menjador: resultat enquesta de satisfacció de les famílies. 
 

D’aproximadament 
170 usuaris vam rebre 
64 respostes, un 40% 
del total. La valoració 
global és d’un 59.4% 
que està força satisfet 
i en general els 
alumnes estan 
contents.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Que extremin la precaució amb el tema al·lèrgies. 
2. El sistema de cobrament és un desastre, tant pels fixes com pels esporàdics. La queixa és a nivell de 

tot Terrassa. Serhs està treballant per millorar aquest punt segons ens informa la FAPAC. Com a AMPA 
presentarem queixa al Consell de menjador de l’Ajuntament. 

3. Al menjador hi ha molt de soroll. Tenint en compte les instal·lacions que tenim, poc hi podem fer. Les 
monitores intenten que els nens i nenes parlin fluixet amb petits tocs d’atenció quan el volum de soroll 
ambiental és molt elevat, encenent i apagant els llums. 

4. Que els menús es donin en paper com abans. 



 
 

5. Que els informes mensuals dels alumnes d’infantil i els trimestrals de primària vagin més enllà de 
marcar creuetes i fer una valoració personal, un parell de línies, que sigui una mica més personalitzat. 

6. Els alumnes tenen prou estona per dinar. Sobretot pel que fa al segon torn, hem de tenir present que 
el menjador a les 15 hores ha d’estar net perquè hi puguin fer classe o l’activitat que l’escola hi tingui 
programada. Aquells alumnes que són més lents les monitores haurien de saber com fer perquè dinin 
més ràpid i no s’encantin. En cap moment els castiguen a acabar de menjar-se la fruita drets. Es fan 
torns rotatius per parar i desparar taula. 

7. Que tot i que la canalla prefereix no fer res a l’estona de lleure que tenen, que les monitores els 
sàpiguen incentivar quan proposen les activitats. Ja no es veuen tants vídeos. 

8. Que tot i que l’opinió envers les monitores en general és bona, demanen que estiguin més atentes al 
que succeeix durant aquestes 2 hores i mitja.  

9. Que millori la comunicació amb l’oficina i la coordinadora que no respon al telèfon mòbil i no torna les 
trucades. Es comenta que es truqui directament a l’escola per parlar amb la Montse. 

10. Els alumnes de P3 segueixen dormint amb sabates i es comenta que les monitores ajudin a reforçar 
l’autonomia dels nens i nens i que els pares també els ajudin posant calçat amb velcro per exemple. 

 
Aquest curs s’han fet dues visites de control al menjador i els mestres hi dinen cada dia així que ells també 
vigilen per la qualitat del servei i si hi ha res remarcable ho notifiquen immediatament. 
 
De cara al curs vinent, i per millorar la comunicació entre les famílies i les monitores de menjador, hem proposat 
que les monitores estiguin presents el dia de les tutories d’inici de curs per saber qui són i plantejar els dubtes 
que tinguem. S’informa que al blog es van penjant fotos del que fan i hi ha la llista de monitores per cursos. 
 
3 - Comissió Edifici. Petit resum últims moviments. 
 
Des de la reunió del passat 4 d’abril a la delegació de serveis territorials del departament d’ensenyament de la 
Generalitat, no hem rebut resposta a cap de les peticions que es van realitzar a la reunió amb Serveis Territorials 
malgrat que s’han enviat dos correus electrònics de seguiment sol·licitant terminis de resolució a les nostres peticions. 
 
El passat 19 de maig la comissió d’edifici i l’escola es van reunir amb l’Ajuntament per tal de saber el seu 
posicionament. Es van plantejar els mateixos punts que a la reunió amb la Generalitat. Ajuntament té clar que l’escola 
és necessària doncs la població està creixent a la zona. Ajuntament ens informa que faran una petició formal al 
Parlament perquè es construexi l’escola.  
 
Els membres de la comissió d’edifici, aprofitant que l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa el procés participatiu 
per elaborar el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018, proposem presentar una proposta de construcció d’una pista 
esportiva dins del Parc Vallparadís, al costat de l’escola. Es sotmet a votació la proposta i queda acceptada per 
majoria absoluta dels assistents a la reunió de junta del 2 de juny a les 18:15 hores de la tarda.  
 
Es comenta que es tornarà a insistir a la Generalitat perquè ens doni una resposta a les nostres peticions i es 
comença a parlar de buscar altres alternatives i vies de pressió, a banda de la via més política. Ens hem de moure i 
fer pinya per aconseguir que es redacti el projecte informatiu de la construcció de l’escola i que s’inclogui en els 
pressupostos. 
 
S’enviarà correu a l’Ajuntament insistint en que s’ha de fer el manteniment del pati de primària pel que fa a tallar la 
gespa i les herbes. I sobretot que arreglin el problema del fangal quan plou, que acabin el caminet asfaltat del pati 
de dalt i que el posin també a baix. 
 
4 - Valoració global del curs 
 
Tot i que s’ha fet molta feina i la valoració és molt positiva, seguim treballant per aconseguir el millor per als nostres 
fills i la nostra escola. 
 
Dues comissions en particular expressen la valoració de la seva feina. 
 
Extraescolars:  
La comissió ens demana comprensió i que valorem la feina que fan doncs ens explica que organitzar les 
extraescolars és una tasca que dóna molta feina i és complicada. I que amb la limitació d’espai que tenim és molt 



 
 
difícil contentar a tothom. I també demanen per al curs vinent que és necessari un relleu. Un cop aprovades les 
extraescolars per al consell escolar s’enviarà el full informatiu per al curs vinent. 
 
Famílies i festes: 
La valoració de les festes i activitats que s’han fet ha estat molt positiva, es passarà una breu enquesta per saber 
què opinen les famílies i què els agradaria de cara al curs que ve. Només queda la sortida a la Granja Can Raurell 
del dia 11 de juny. 
 
L’Ajuntament ens cedeix la tarima per a l’escenari i Prodis ens passa un pressupost de 149,85€ iva inclòs pel transport 
i muntatge de la tarima. El pressupost queda aprovat per la Junta i els vocals assistents a la reunió.  
 
Es comenta que de cara al proper curs es necessita un relleu i la creació d’una comissió de festes separada de la 
comissió de famílies. Cada cop som més famílies, s’ha de simplificar i buscar alternatives perquè tothom en 
pugui gaudir, doncs sovint l’organització de les festes recau en poques persones, dóna molta feina i no els 
permet poder gaudir-ne. Per exemple, es proposa que el Tió es vagi a buscar a la muntanya o buscar qui ens 
organitzi la castanyada, com ara demanar a l’Eina monitoratge per als tallers. 
 
Es tanca la sessió a les 18:45 hores.  


