
Acta : AJ09-2015 

Lloc : Escola Taula Rodona 

Data : 22 de Setembre del 2015 

Inici de la Junta : 21:00 

Assistents: Beatriz Sánchez, Yolanda Tena, Juan Suárez, Lourdes Català, Anna Gispert, 
Jose Luis Martinez, Ramon Corominas, Sandra Requena, Jessica Albiol, Anna Figuer, 
Lidia, Elena Carral, Ana Segura, David Pros, Carme Enrique, Maria Pastor, Sandra 
Aligué, Isabel, Lopera, Natàlia Domínguez, Yolanda Villafaina, Daniel Florescu, David 
Sánchez, Ricard Codinach, Yolanda Sánchez, Magalí Mayol, Narcís Noguera, Marta 
Jimenez, Oriol Durán 
  

Ordre del dia: 

1. Redistribució vocals i comissions 

2. Comissió de Casals 

3. Comissió de Comunicacions 

4. Comissió d’extraescolars 

5. Comissió de festes 

6. Comissió de Llibres i Roba 

7. Fiscalitat 

8. Comissió de Menjador 

9. Comissió Pedagògica 

10. Precs i preguntes 

1. Redistribució vocals i comissions 

Tenint en compte que és la primera Junta per molts dels assistents a la convocatòria, es 
fa una repassada de qui pertany a cada comissió i es demana que cada una d’elles 
designi a un vocal en els propers dies. 



La Bea demana a les diferents comissions poder estar en els grups de whatsapp per tal 
de poder estar informada constantment de qualsevol informació d’interès o incidència 
que pugui haver. 

2. Comissió de Casals 

L’enquesta sobre el Casal d’Estiu 2015 la van omplir 43 famílies: d’aquestes, 15 
famílies van optar per l’Onze de Setembre; 20 famílies pel Puri i la resta, pel Turonet. 
El Turonet és el Casal que ha tingut la nota més baixa, segons dades que facilita el 
David, de 4 punts aprox sobre 5. 
El Casal del Puri i el de l’Onze han tingut més o menys la mateixa valoració, 4,5 punts 
aprox sobre 5. A tenir en compte l’elevat número de nens de P3 que aquest any han 
escollit el Puri com a Casal. 

Es parla en general que en tots els casals sempre hi han incidències i queixes sense 
concretar cap cas de rellevància. La Sandra comenta també una mica de saturació en 
quant a nombre d’inscrits en el casal del Puri algunes setmanes. 

De cara al proper estiu,  el Taula Rodona en principi deixarà la rotació en la qual vam 
entrar fa tres anys juntament amb l’Onze i el Lola Anglada. Pendent de decidir quin 
Casal volem fer. 

El Casal de Setmana Santa i el de Nadal l’any passat es va fer al Puri. Aquest any falta 
confirmar. 

El tema ludoteca continuarà estant centralitzat en l’Onze de setembre bàsicament per un 
tema de número de nens i de que els grups puguin sortir. 

Falta confirmar per part de la Comissió si el proper dia 9 d’octubre (lliure disposició) hi 
haurà servei de ludoteca a l’Onze o no. 

3. Comissió Comunicacions 

La idea del Narcís és anar fent un traspàs progressiu de tasques a la resta de companys 
en funció del coneixement/habilitats/experiència de cada un d’ells. 

La Bea confirma que algunes dades de la web en quant a les diferents comissions estan 
desactualitzades i demana que s’actualitzin; així com que aparegui el preu del SAM i 
del menjador, que tampoc apareixen actualment. 



Sobre la difusió de informació a delegats, la Bea comenta que l’anterior “responsable” 
de delegats ha deixat el càrrec i li ha traspassat a l’Alfred. Se li proposarà participar a 
les reunions de la Junta, tot i que l’anterior no ho feia. 

El Daniel comenta la possibilitat de valorar si les comunicacions per part de l’AMPA es 
podrien fer en català i castellà. Com realment no es troba quina és la problemàtica real a 
que les comunicacions es continuïn fent en català, el tema es tanca.  
Per últim, es parla de qui s’encarrega de mirar el correu de l’AMPA. La Bea serà qui el 
miri i reenvii els correus a les comissions corresponent. Els correus s’han de contestar el 
més aviat possible. 

4. Comissió d’extraescolars 

Es valora la feina que ha fet la Tania aquests primers dies ajudant a la Belén a gestionar 
tot el tema d’extraescolars. Això també li ha permés adonar-se i valorar tota la tasca que 
la Belén realitza per l’AMPA i que aquests primers dies de curs és exhaustiva.  

El Daniel comenta algunes incidències que la Tania s’ha trobat aquests dies: 

- hi ha hagut alguna confusió amb els missatge que la comissió ha fet arribar a 
comunicacions i el publicat finalment à la decisió final és que s’ha de ser més 
clar a l’hora d’enviar les comunicacions per correu. En principi s’acorda  que la 
Comissió corresponent és l’encarregada de fer el redactat explícit i el Narcís 
simplement de penjar-ho, mantenint la línia editorial de la web per evitar el 
màxim d’incidències possibles. 

- El professor d’escacs demana a l´AMPA 60 euros en compensació per les peces 
que s’han perdut fent l’extraescolar à el NO és rotund. La Yolanda Villafaina 
insisteix en la importància de que les empreses que fan les extraescolars valorin 
que fan servir l’escola sense que els hi suposi cap tipus de cost. Aquestes 
empreses s’han de fer càrrec del material que fan servir al igual que ho farien si 
fessin servir un espai propi. A la reunió que hem de tenir amb aquestes empreses 
s’insistirà sobre aquest tema. 

- Algunes famílies no respecten els terminis per fer altes/baixes/modificacions. 
Un dels problemes que hi ha hagut aquest any per culpa d’això és que 
extraescolars que es feien, s’han cancel·lat perquè nens fóra de termini s’han 
donat de baixa.  
Un cas és el de robòtica. La Bea i la Yolanda parlaran amb el responsable de 
l’activitat per si és possible que finalment el grup pugui sortir amb 9 nens. 

D’aquí surt el debat de què fer amb aquestes famílies. Quina mena de sanció 
imposar perquè aquests casos siguin mínims? Com prevenir-ho? El debat queda 
obert per la propera Junta a falta de concretar dades.  



El David pregunta la diferència entre el Calaix de Sastre i el d’Estudi. Es ven per 
separat? No? A més alguns membres transmeten les queixes rebudes sobre que els nens 
s’avorreixen o que no estudien. Aquest punt també ho tractarà la Comissió amb la 
reunió que tindran amb el proveïdor.  

5. Comissió de Festes 

La Comissió està pendent de reunir-se, però ja sonen noves idees, com fer una 
Benvinguda a les famílies de P3 o tornar a fer la sortida familiar que es va fer fa un 
parell d’anys amb molt èxit per anar a buscar bolets. 

La Bea proposa la distribució de festes entre els diferents pares i mares que participen 
en la comissió. 
Pendents també de proposta per la castanyada per la propera Junta. 

6. Llibres i Roba 

La Carme, la Maria i la Sandra comenten com ha anat l’entrega de roba a l’escola 
aquests mes de setembre. Sense incidències. 

El Ramon sol·licita un control de les ventes/stock. 

S’ha de fer una comanda de roba però no hi ha saldo al compte. La Yolanda Villafaina 
proposa al Ramon girar els rebuts a les famílies ja per poder per la comanda de roba i 
girar una segona remesa a les famílies de P3 la segona quinzena d’octubre. 

Falta algun llibre de P4 i P5 per arribar. El DinA4 els portaran a l’escola de seguida que 
arribin. 

7. Fiscalitat 

Tenim el dubte de com comptabilitzar els ingressos que no són pròpiament les 
aportacions dels socis. És un tema important de cara a saber si hem de presentar o no 
l’Impost de Societats. 

Finalment es proposa fer la consulta a la FAPAC perquè ens assessori, o fins i tot,  
demanar a alguna persona de l’Associació que vingui a una Junta a explicar-ho en 
persona. 



8. Comissió de Menjador 

Es publicarà a la web les millores de la línia de Servei que hi han hagut a principi de 
curs. 

De moment no hi ha hagut cap incidència. 

Han de revisar els menús ja que s’han trobat que hi han coses que es van corregir l’any 
passat que tornen a passar. 

Es proposa fer una reunió de menjador amb els pares diferent al que s’ha fet altres anys, 
tipus taller, xerrada sobre alimentació, etc. Pendent concretar. Col·laborarà la Comissió 
Pedagògica per experiència. 

La Magalí proposa revisar les activitats que ofereix ISS al migdia, sobretot per nens de 
cicle superior. 

9. Comissió Pedagògica 

La comissió pedagògica encara està pendent de reunir-se per formalitzar totes les 
noves idees i propostes per aquest curs 

10. Precs i preguntes 

- El percentatge d’impagats actualment de l’AMPA és del 10% aprox. Es debat de si 
aquestes persones que no paguen haurien de pagar més pels serveis o fins i tot, quedar 
exempts de participació en algun d’ells. 

S’acorda enviar un correu a totes les famílies recordant els serveis que ofereix l’AMPA, 
la diferència en el preu dels serveis si ets o no soci i revisió de número de compte 
bancari en aquells casos en que el compte actual sigui diferent a l’inicial que les 
famílies van facilitar. D’aquesta manera intentarem reduir el número d’impagats i 
incrementar el número de nous socis. 

Quan el tresorer ja disposi de tots els impagats, se’ls enviarà mail personalitzat a 
cadascun per conèixer el motiu de la devolució i la situació actual d’aquesta família, per 
iniciar el recobrament d’aquests rebuts. 

Transcorregut un temps prudencial, tornarem a decidir a Junta quina mena de sanció es 
podria imposar a aquestes famílies ja que el tema no ha quedat tancat. 



- La Lourdes, en nom dels pares de la classe de 3r que va demanar recolzament a 
l’AMPA presentant la queixa en contra dels reiterats canvis en el professorat que 
pateixen des de fa anys, dóna les gràcies a l’AMPA ja que de moment Direcció els hi ha 
garantit per aquest curs 2015-2016 que la persona que comença, acabarà l’any. 

  


