
Acta	:	AJ01-2016 

Lloc	:	Escola	Taula	Rodona 

Data	:	19	de	Gener		del	2016  

Inici	de	la	Junta	:	21:00	

Assistents:		Lourdes	Català,	Anna	Figuer,	Jessica	Albiol,	David	Pros,	David	Sánchez,	Carmè	
Enrique,	Tania	Rodriguez,	Beatriz	Sánchez,	Narcís	Noguera,	TaOana	Rodriguez.		

Ordre	del	dia:	

1. Reunió	Fampa	

2. Repas	comissions.	

3. Comentaris	Direcció	

4. Precs	i	Preguntes	

1. Reunió	Fampa	

S'expliquen	els	quatre	punts	tractats	en	la	reunió	d'AMPA.	

-	 En	 primer	 lloc	 aquest	 pendent	 una	 reforma	 del	 reglament	 del	 Consell	 Escolar	 Municipal	
perquè	 puguin	 assisOr	 AMPA	 i	 pares	 com	 dos	 representants	 indisOnts	 i,	 mentre,	 s'acorda	
convidar	a	les	AMPA.	

-	S'estableix	la	quota	de	20,00	€	anuals	per	a	la	creació	de	la	FAMPA	i	ens	enviaran	un	model	de	
cerOficat	que	ha	de	signar	el	secretari	per	raOficar	l'acord	de	l'assemblea.	El	president	serà	del	
Lola,	el	Secretari	del	Pilarín	i	el	tresorer	de	l'Onze,	a	més	d'un	vocal	per	cada	AMPA.	A	més	es	
proposa	fer	una	reunió	a	Can	Barra,	amb	un	Federació	ja	en	funcionament	i	que	assisteixin	tots	
els	membres	de	cada	AMPA.	

-	En	el	tercer	punt,	en	Nicolás	ens	explica	la	prova	pilot	que	s'està	realitzant	al	Vallès	Oriental	
per	a	la	implantació	d'un	acord	marc	en	el	qual	seria	la	direcció	dels	centres	i	no	les	AMPA,	els	
que	s'encarreguen	de	la	gesOó	del	menjador.	

De	moment	 això	 no	 és	 més	 que	 una	 prova	 pilot	 totalment	 voluntària	 a	 la	 qual	 no	 tots	 els	
centres	s'han	acollit,	però	cal	 informar-se	 i	estar	preparats	per	rebatre-arribat	el	cas	pel	que,	
l'Ajuntament,	ens	enviés	tota	la	informació	de	la	qual	disposa	sobre	aquest	acord.	

-Per	 úlOm,	 El	 Lola	 presenta	 queixes	 sobre	 la	 tramitació	 de	 les	 subvencions,	 que	 els	 sembla	
complicada	i	la	falta	d'ajudes	aquest	any.	

2. Repàs	comissions	

-	 Per	 part	 de	 comunicacions	 no	 tenen	 novetats,	 estan	 treballant	 en	 la	 implantació	 d'un	 nou	
sistema	i	les	inscripcions	on	line.	



 
-Menjador	torna	a	exposar	d'una	manera	molt	més	clara	i	delimitada	el	tema	dels	racons	i	el	
funcionament	del	mateix,	aclarint	tots	els	dubtes	sorgits	en	anteriors	reunions.	La	Junta	dóna	la	
seva	aprovació	i	s'avisarà	via	web	del	canvi.	

D'altra	banda	ens	informen	de	la	necessitat	de	comprar	més	penjadors	per	al	menjador,	punt	
aprovat	per	la	Junta	

L'úlOm	 comentari	 és	 referent	 a	 la	 importància	 del	 curs	 d'higiene	 alimentària	 (que	 imparteix	
Anna	G.,	de	la	comissió)	que	caldria	fins	i	tot	per	a	les	nostres	pròpies	festes	i	el	reparOment	de	
berenars.	

-A	 Pedagògica	 ens	 explica	 que	 han	 Ongut	 123	 respostes	 al	 qüesOonari	 realitzat	 i	 que	 queda	
pendent	l'exportació	de	tota	aquesta	documentació	per	poder	tractar-la 
També	que	s'obre	un	altre	taller	de	"Créixer	en	Família"	de	tres	a	sis	anys. 
Es	debat	per	part	de	 tots	 la	 importància	de	poder	 tenir	 ludoteques	perquè	 l'assistència	sigui	
més	massiva.	

La	 comissió	 estudiés	 si	 en	 lloc	 de	 150,00	 €	 de	 subvenció	 es	 pot	 aconseguir	 un	 servei	 de	
ludoteca	o	una	bona	proposta	econòmica	per	incloure	aquest	servei.	

-En	el	torn	de	Casals,	queda	clar	que	el	tema	de	rotaOus	a	 l'esOu	ha	d'estar	anul·lat.	Malgrat	
això	David	 torna	a	 incidir	en	 la	 importància	de	 la	 rotació	de	casals	de	cara	als	nens	 i	 la	 seva	
interacció	pel	que,	queda	clar,	que	 la	nostra	 intenció	no	és	 trencar	amb	els	 altres	 centres	ni	
deixar	de	publicar	i	comparOr	tots	aquests	serveis,	sinó	tenir	més	llibertat	i	independència	en	
l'elecció	i	execució	del	nostre	casal	d'esOu	

Les	ludoteques	estan	funcionant	molt	bé	i	surten	totes.	

El	Casal	de	Nadal	i	Setmana	Santa	conOnués	sent	a	Puri.	

S’hauran	estudiar	les	enquestes	de	cara	a	l'elecció	de	nostre	Casal	aquest	any.	

De	cara	a	l'exposició	d'aquest	tema	entre	tots	les	AMPA,	haurem	de	tenir	clar	el	punt	del	
descans	de	les	escoles	que	sembla	ser	imposa	l'Ajuntament.	La	President	consultarà	aquest	
tema.		

-Extraescolars	esta	treballant	en	les	enquestes	per	a	poder	determinar	una	nova	graella	
d'acOvitats.	Volen	fer	un	nou	qüesOonari-sondeig	que	abasO	totes	les	seves	noves	inquietuds. 
Ens	informen	que	entre	febrer	i	març	es	realitzarà	l'audició	de	la	extraescolar	de	música	i	Teatre	
a	Anglès.  
D'altra	banda,	Bea	comunica	que,	des	de	direcció,	ens	han	proposat	parlar	amb	un	professor	
del	centre	que	està	interessat	a	realitzar	teatre	com	extraescolar.	La	comissió	parlarà	aquest	
tema	amb	Isabel	per	comprovar	la	viabilitat.  

-Respecte	al	tema	de	la	venda	de	roba,	la	comissió	ha	acordat	que	es	vendrà	roba	el	primer	
divendres	de	cada	mes	de	17:00	a	18:00	hores,	la	qual	cosa	es	publicarà	a	la	web,	i	es	debaten	
propostes	per	al	pròxim	exercici.	



3. Comentaris	Direcció	

La	President	exposa	que	Isabel	li	ha	comunicat	que	aquest	any	no	hi	haurà	Rua	de	Carnestoltes	
pel	parc,	 ja	que	aquesta	acOvitat	es	considera	molt	estressant	tant	per	als	professors	com	els	
nens	més	peOts.	Es	realitzarà	al	paO	del	centre.	

La	 Junta	no	està	gens	d'acord	amb	aquesta	decisió,	perquè	és	excloent	per	als	pares.	No	tan	
sols	perquè	no	hagin	comptat	amb	la	nostra	parOcipació,	ja	que	si	hi	ha	una	comissió	de	festes	
hauria	de	treballar	en	contacte	directe	amb	la	nostra,	sinó	per	a	tots	aquells	que	volen	ajudar	i	
parOcipar	aquest	dia.	

Es	debat	de	forma	molt	 intensa	com	poder	contrarestar	aquesta	proposta.	Les	 idees	generals	
de	la	Junta	són,	que	el	centre	està	tancant	portes,	que	no	està	sent	parOcipaOu,	que	no	se'ns	té	
en	compte	com	a	pares	però	després	se'ns	demana	ajuda,	que	cada	vegada	ens	limiten	més	la	
implicació	 en	 les	 festes,	 que	 es	 fa	 malbé	 el	 vincle	 amb	 els	 pares	 i	 que	 no	 se'ns	 ha	 peOció	
d’ajuda.	

Se	li	transmetran	tots	aquests	comentaris	a	 la	Isabel	 i	es	tractarà	de	forçar	el	canvi	d'aquesta	
decisió.	 En	 qualsevol	 cas,	 com	AMPA,	 esperarem	que	 passi	 aquest	 dia	 i	 valorar	 els	 resultats	
abans	de	decidir	qualsevol	Opus	d'acció	al	respecte.	

També	s’ha	parlat	amb	direcció	de	la	propera	jornada	de	portes	obertes,	que	serà	el	12/02.	Es	
demanaran	 voluntaris	 per	 aquell	 dia	 i	 s’acorda	 no	 fer	 berenar	 ja	 que	 tornarem	 a	 fer	 la	
benvinguda	als	pares	de	P3.	

Per	part	de	l’AMPA	s’ha	fet	arribar	a	la	Isabel	les	queixes	rebudes	per	la	mala	gesOó	de	la	fruita,	
ja	que	no	hi	havia	ningú	del	centre	per	informar	als	pares	sobre	el	funcionament.		

4. Precs	i	Preguntes	

Un	representant	de	sisè	demana	a	l’AMPA	l’aportació	desOnada	a	als	grups	de	sisè.	El	tresorer	
s’encarregarà	de	fer	la	transferència.	

S’explica	 que,	 segons	 nova	 normaOva,	 per	 contractar	 personal	 per	 treballar	 als	 centres	
d’ensenyament,	s’haurà	de	demanar	cerOficat	d’antecedents	penals.	


