
RESUM DE LA REUNIÓ DE MARES I PARES  DELEGATS/DES  
 11/03/2011 

 

S’inicia la trobada amb l’entrega de credencials a tots/es els/les delegats/des. 

Temes  tractats: 

1. Comentaris  sobre  la  carta  de  compromís. 

• A l’ apartat per part de la família en el punt 3 on diu “Tenir cura que la seva 
assistència a classes sigui regular, que es presenti degudament polit i 
uniformat”, per uniformat s’entén vestit adequadament, per fer ed. Física 
s’ha de portar xandall, a l’estiu s’han de portar samarretes adequades per 
assistir a l’escola, a ed. Infantil s’ha de portar bata,... 

• Esmorzars. Es va parlar sobre la necessitat de venir ben esmorzat de casa 
per poder començar el dia amb energia. Alguna mare delegada va comentar 
si es podien portar galetes a E.I encara que els alumnes surtin a les 12 i 
altres mares van insistir en què si l’alumne ve ben esmorzat de casa, no li 
cal menjar res fins l’hora de dinar. En general tothom hi va estar d’acord. En 
el punt 6 del compromís del centre parla sobre l’alimentació saludable, així 
que per part de la família s’hauria d’afegir el compromís d’habituar els 
alumnes a esmorzar abans d’anar al cole. Es podria afegir al punt 2. 

• En el punt 2 on parla de “incloure al fill en el programa de reutilització...” es 
creu convenient canviar “incloure” per “valorar la importància ... i assumir el 
que això comporta”. Algunes mames creuen que s’hauria d’explicar bé el 
que comporta la reutilització a l’escola, no només són els llibres de text sinó 
tot el material col·lectiu que hi ha a les aules: jocs, calculadores, diccionaris, 
llibres de lectura, material fet pels mestres.... 

• En el punt 1 de les famílies s’ha de fer un canvi de redacció del “pertànyer a 
l’associació de “mares “ i pares...” 

• Sense res més a comentar, quedem que es farà un esborrany de redacció 
definitiva i l’acabarem de valorar en una propera trobada. 

2. Punts informatius 
 
• Xerrada de la dietista MIREIA GUZMÁN el  proper divendres 18 de març a 

les 15,15h,  amb el títol: “EL MANUAL D’INSTRUCCIONS PER A 
MENJAR SA”; es posaran cartells a cada porta i es passarà una circular 
mitjançant  l’agenda. Es demana a tots els delegats/des que facin 
propaganda d’aquesta xerrada i animin les famílies a participar-hi. 



• També s’informa que a la web de l’AMPA es troba el resum de les reunions 
de pares/mares delegats/des i que en aquest apartat de delegats/des es 
poden fer aportacions. 

• Els/les membres de la junta de l’AMPA exposen la proposta de fer un 
concurs de dibuix al qual participaran tots els alumnes de l’escola. Tècnica 
lliure, els mestres ho acabaran de decidir i de concretar. Es demana la 
participació per fer el dia de cloenda, que seria el dia 15 d’abril on es 
proposa fer una gimcana al matí i un berenar de portes obertes a totes les 
famílies, on es donaran els premis dels dibuixos. 

• S’enllaça aquesta conversa amb la proposta dels alumnes de 6è, de muntar 
les paradetes per vendre aquest dia a la tarda. La delegada de 4A proposa 
que la venda de “pastissos” de 6è, on hi participaran les famílies elaborant-
los, sigui part del berenar de la tarda. També es demana la col·laboració de 
tots/es els delegats/des per portar voluntaris a les paradetes. S’exposa 
també la idea dels alumnes de 6è de muntar una paradeta fixa un dia a la 
setmana. Encara s’ha de decidir quin. Tots els guanys aniran per les 
colònies de 6è. 

• A continuació es porta a discussió la proposta del rebut de llibres. Es 
proposa  fer un sol rebut amb un període de temps més llarg per fer el 
pagament. Tothom hi està d’acord. 

 
3. Precs i preguntes 

 
• La delegada de 2C fa la proposta de reciclar les llibretes d’un curs per 

l’altre, ja que comenten que la meitat estan sense acabar i queden molts 
fulls en blanc. La resta de delegades van recolzar la proposta. 

• La delegada de 4C proposa dedicar una HO a tècniques d’estudi, ja que diu 
que quan els alumnes han de preparar un examen, no saben com posar-
s’hi. Els hi responem que dins del PE està especificat que a partir de CM els 
alumnes han de treballar el resum, el subratllat i l’esquema. 

• Les delegades de CI sovint no poden ajudar a fer els deures als seus 
fills/es, perquè no entenen el que està escrit a l’agenda. També es queixen 
sobre la quantitat de deures que porten a casa, sobretot durant la setmana 
“blanca”. Així mateix, comenten que si escriuen els deures que han de fer 
pel matí, els alumnes que no hagin assistit aquella hora ja no el porten escrit 
i no saben què han de fer. 

• Les delegades de CM comenten que no tots els alumnes porten els deures 
escrits a l’agenda i han de demanar-ho als companys. També volen tenir 
una reunió les mares delegades de 3r. per parlar dels llibres de text. També 
es queixen de la quantitat de deures. 

 
Acords presos: 

 Es portarà a terme una reunió tutores de 3r i delegades mares. 



 Es revisarà a claustre què vol dir deures i quins dies es posen. 
 Es farà una reunió amb mestres representants de 1r, 3r i 5è, per valorar la 

proposta del reciclatge de llibretes. 
 Es recordarà el treball de subratllat, resum i esquemes a tot el claustre. 
 Les mares voluntàries per ajudar a la venda de 6è, aportaran material i 

elaboraran pastissos. Aquest material el recollirà l’AMPA i el farà arribar als 
tutors de 6è. 

 

           


