
Acta	:	AJ03-2016 

Lloc	:	Escola	Taula	Rodona 

Data	:		1	de	Març		del	2016 

Inici	de	la	Junta	:	21	hores	

Assistents:		Beatriz	Sánchez,	Narcís	Noguera,	David	Pros,	Jessica	Albiol,	Anna	Figuer,	Isabel	
Lopera,		Jose	Luis	MarMnez,	TaMana	Rodriguez,	Ricard	Codinach,	Yolanda	Tena,	Daniel	Florescu.	

Ordre	del	dia:	

1. Reunió AMPA’s 
2. Repàs comissions 
3. Precs i Preguntes 

1. Reunió AMPA’s 

- Mostra pedagògica 

Es realitzarà a la Masia Can Feliu el 2 i el 3 d’Abril.  

Hi hauran 20-25 stands educatius on estaran centres escolars, acadèmies, escoles 
d’idiomes, llars d’infants, biblioteques, aules de suport, esplais… i les Ampa’s. 

La mostra pedagògica és com una Fira de Centres Educatius i Serveis Municipals 
relacionats amb l’educació, una campanya per mostrar y exposar tots els temes 
educatius i que servirà com precampanya per a la preinscripció escolar. 

Es realitzaran activitats com tallers, xerrades (una sobre el bulling molt interessant), 
concerts, etc. 

Totes les Ampa’s compartirem un espai comú, un stand de 2/3 metros. Hauríem 
d’organitzar-nos entre nosaltres tant a nivell del que volem exposar com el tema de 

torns y horaris. També si volem realitzar alguna activitat. 



Com no ens queda clar quin és realment l’objectiu de tot això, què fera, amb quina 
finalitat, i si val la pena dedicar els esforços necessaris.... recolzem la proposta que ha 
fet l’Onze de Setembre de preparar plafons i projectar material audiovisual. 

 - La Núria va comentar que les dos xerrades que hi havia pendents per part de la 
Diputació se han de definir per data ja que corresponen al any anterior. 

 - S’acorda que la xerrada sobre l’ús d’internet i reds socials es farà el 14 d’abril de 19 a 
21:00 hores en la Masia de Can Feliu. Hi haurà servei de canguratge sota petició. 

- Una altra proposta és un taller sobre “dinamització d’Ampa’s”.  Es proposa fer-lo un 
dissabte 10 a 13:00 hores. Es proposen els dies  07-04-21-28/05 en Can Feliu. Pendent 
concretar dia. 

- Federació d’Ampas 

Donat que no va poder assistir el representant del Lola, no es va tractar el tema. Es va 
entregar el model de certificat que hem d’omplir les Ampa’s on certifiquem que en 
l’Asamblea es va acordar pertànyer a la Fampa y entregar-lo. 

- Precs i Preguntes 

El Lola va treure un cas de bulling a l’Institut. Hi ha algun pla d’actuació? Hi ha molts 
centres interessats en el tema. Arrel d’això es reitera la importància de que les Ampas 
estiguin convidades al Consell Municipal. Des de l’Ajuntament s’estan treballant els 
dos temes. 

L’Ajuntament en demana que anem tancant dates per a la Festa de final de curs, a fi de 
que podem organitzar-nos i no hi hagin problemes de logística amb el servei de cadires 

i/o neteja. L’Onze la farà el 18/06 i el Lola l’11/06. 

S’acorda en Junta que la Festa de Final de Curs del Taula Rodona es farà el 18 de juny. 



• Hem rebut convocatòria urgent per part de l’Alcaldessa per fer una Reunió amb 
les Ampa’s el proper dia 3 de març a les 19:30 per parlar sobre les activitats 
musicals als centres educatius. Es passa informació al Daniel per si pot assistir 
algú d’Extraescolars. 

• Dilluns dia 7 ens han convocat a una Reunió de Festes Populars, per parlar de 
Carnestoltes i de la Festa Major. Assistirà la Núria Latre, de la Comissió de 
Carnestoltes. 

• Demà dia 2 de març hi ha Consell Escolar. 

• Fiscalitat: no hem presentat el model 347. El termini acabava ahir dia 29 de 
febrer. El presentarem fòra de termini lo abans possible. 

Quedem que hem de repassar els comptes amb el Ramon. El David preguntarà al 
comptable de l’Onze dubtes que tenim sobre la presentació de l’Impost de 
Societats. 

2. Repàs Comissions 

- Comissió Casals 

De les tres propostes que hi havia, finalment la Comissió decideix optar pel Casal del 
Joan, basats en: 

- preu 

- experiència 

- dates (del 22 de juny fins el 5 d’agost) 

- colònies de tres dies incloses en el preu del casal (per nens que facin el casal mínim 
tres setmanes – àpats apart) 

El Centre Temàtic aquest any seran “els Teixidors” 



La Comissió té una reunió pendent amb el Joan, on, a part de concretar més detalls del 
propi casal,  volen insistir en el tema de paraulotes, que va ser una de les queixes de 
pares que van haver-hi l’any passat, i insistir en el nivell d’activitats pels petits. 

El proper dia 9 de març hi ha una altra reunió de totes les escoles. De moment el que 
sabem és que el Puri vol fer les colònies que feia fins ara el Turonet, que el Lola encara 
no té clar si fer o no casal i que l’Onze una de les opcions que té és fer el casal d’anglès. 

- Comissió de Menjador 

Els “Racons” començaran a partir del tercer trimestre. 

Arrel d’un debat sobre com haurien de ser els “Controls de Menjador”, s’acorda que es 
publicitarà perquè arribi la informació a tothom que no tingui coneixement del que és i 
el que significa, ja que entenem que hi venen molts pocs pares a fer-los. 

- Comissió d’Extraescolars 

Tenim en compte que demà al Consell sortirà el tema dels instruments, però posposem 
prendre qualsevol decisió,  ja que precisament dijous dia 3 l’Alcaldesa es reuneix amb 
les Ampa’s per parlar d’aquest tema. 

De cara al proper curs, el Daniel ens comenta les novetats que està treballant la 
Comissió. Sobre les extraescolars de la tarda: 

- Psicomotricitat: Es donarà de baixa tenint en compte que van només cinc nens 
per dia. S’introduirà com alternativa algun tipus d’arts marcial, etc.... 

- Dansa-Jazz: S’unificarà pensant més en danses modernes (aeròbic, zumba...) 

- Art Atack: nova extraescolar pensada en nens a partir de P3 

- El Calaix actual es convertirà en l’Acollida de la tarda 

- Reforç escolar: amb un mestre titulat 

- Patinatge per nivells, de P5 fins a 6è 

- Piscina: hi ha hagut queixes de que hi han molts nens per monitor. Per aquest 
motiu i per tenir un horari més ampli, es vol introduir un segon dia com a segona 
opció (dilluns i dijous). 

- Robòtica: pendent de confirmació 

- Multiesport, futbol, handbol, tasta-ho, anglès -à es confirmen que continuaran 

- Circ i Màgia: a partir de P3 



El Ricard proposa que es pensi en fer una extraescolar d’Atletisme. 

- Extraescolars de Migdia: 

-      S’ha de parlar amb la Isabel sobre si Psicologia i Logopèdia s’enfoca com un     
suport o com una extraescolar.Teatre en anglès, escacs i sensibilització musical 
à continuen 

- Llenguatge musical à depén del que es decideixi 

- Teatre, expressió corporal: com a novetat des de P4 a 6è. 

- Comissió Pedagògica 

- Ja ha començat el taller de “Crèixer en Família” 

- Les revisions del Optometriste acaben aquesta setmana. 

- Comissió de Festes 

Demà dia 2 la Comissió té reunió per parlar de diversos temes. 

S’acorda que la Festa de Final de Curs es farà el 18 de juny à s’insisteix en la 
importància de triar ja el grup d’animació que vindrà a l’escola. 

Un altre tema que surt és què fer per evitar que la gent vingui a la festa sense pagar 
l’entrada, ja que tot i que no consumeixi el sopar en sí, però es beneficien d’altres coses 
que realment no paguen (coca, cava, actuació musical, etc....), a part de que les cadires 
que es posen són en funció de  les entrades que es venen.... 

Entenem que és un tema complicat, i al final pensem que és una minoria, i que realment 
s’han de dedicar els esforços en pensar en la majoria que sí compra l’entrada i sopa el 
menú que es distribueix a l’escola. 

3. Precs i Preguntes 



- La Bea ens explica que amb la Isabel va comentar els punts que es van parlar a la 
Junta anterior: 

 Carnaval à proposta de fer la festa únicament adreçada als nens 

 Sant Jordi àes necessitaran voluntaris per la venda de llibres, punts de llibres,   
etc 

Festa dels 10 anys à ens dirà algo. Pendent de concretar. 

- Just al sortir el Jose comenta el tema que la porta d’infantil cada dia s’obre més tard, 
algun dia inclús més tard de les 9h. La Jessica ho confirma. El mateix passa alguns dies 
amb la porta dels grans. 

Es comentarà el tema amb la Isabel, ja que entenem que l’horari lectiu comença a les 
9h, per tant és a aquesta hora que els nens haurien de començar a fer classe.  


