
Acta	:	AJ12-2015 

Lloc	:	Escola	Taula	Rodona 

Data	:	02	de	Desembre	de	2015  

Inici	de	la	Junta	:	21:00	

Assistents:	Ramón,	Lidia,	Anna	F.,		Lourdes,	Juan,	Jose	L.,	Ricard,	Jessica,	Natalia	B.,	David	
Pros,	Beatriz.		

Ordre	del	dia:	

1. Carta	ISS	

2. Marató	TV3	

3. Ajuda	als	Refugiats	

4. Festa	de	Nadal	

5. Precs	i	Preguntes	

1.-	Carta	ISS	

S'exposen	 les	 raons	 a	 causa	 de	 les	 quals	 la	 carta	 proposta	 des	 del	 Ampa	 no	 hauria	 de	 ser	
publicada	 i	els	riscos	que	 implicaria	en	una	possible	readmissió.	També	es	debat	que	accions	
prendre	arribats	el	cas.	Finalment	s'acorda	no	publicar	res	fins	que	no	hi	hagi	noves	accions	i,	si	
aquestes	es	repeteixen,	publicar	la	carta	proposada	per	ISS.	

2.-	Marató	TV3	

El	recorregut	proposat,	atès	que	la	sorXda	és	des	del	col·legi	a	les	18:00	hores	amb	el	Pilarin	i	
la	trobada	es	realitzarà	a	les	18:30	hores	al	Parc	de	les	Morisques,	no	té	massa	volta.	Es	debat	
allargar	la	passejada	(donar	una	volta	a	l'escola	o	als	carrers	propers	a	l'autopista	perquè	estan	
més	fosques)	o	sorXr	més	tard.	Es	decidirà	sobre	la	marxa.	

D'altra	 banda,	 el	 lliurament	 dels	 calendaris	 està	 previst	 realitzar-la	 en	 breu.	 S'ha	 d'enviar	 a	
comunicacions	 la	publicitat	de	 la	marató	 (que	 inclou	un	 logo)	 i	es	vendran	al	preu	d'un	euro	
més	la	voluntat.	A	la	recaptació	d'això	caldrà	afegir-li	el	sorteig	de	la	cistella	a	la	Festa	de	Nadal	

3.-	Ajuda	als	refugiats	



A	 través	 del	 correu	 de	 l'Ampa	 s'ha	 rebut	 la	 sol·licitud	 d'ajuda,	 fins	 al	 dia	 10/12/2015	 es	
realitzarà	una	nova	recollida	de	 llet	 infanXl,	bolquers,	aliments,	material	escolar,	etc.	 i	a	més	
s'han	demanat	voluntaris	tant	per	estar	a	Sant	Quirze	el	dia	10	a	les	20:00	hores	per	ajudar	a	
classificar,	com	el	dia	12/12/2015	realitzar	el	lliurament	a	Barcelona.	Es	farà	públic	a	través	del	
web,	però	no	es	farà	cap	recollida	ja	que	ja	hi	ha	un	punt	desXnat	per	a	això.	

4.-	Festa	de	Nadal	

La	 comissió	 explica	 que	 està	 programada	 per	 al	 dia	 18/12/2015,	 que	 hi	 haurà	 una	 sèrie	 de	
tallers	per	als	nens	relacionats	amb	el	Nadal,	a	més	de	berenar,	un	oncle	gegant	i	el	sorteig	de	
Dos	paneres	(es	debat	la	recaptació,	assignar	una	d'elles	a	la	marató	i	una	altra	per	recuperar	la	
inversió).	Es	necessitaran	voluntaris	per	a	aquest	dia,	s'intentaran	aconseguir	a	través	del	grup	
de	voluntaris	del	Taula	i	s’obrirà	la	possibilitat	d’involucrar	als	avis.	

Els	 números	 per	 al	 sorteig	 de	 la	 panera	 es	 posaran	 a	 la	 venda	 anXcipada	 el	 dia	 11/12/2015	
(divendres)	al	preu	d'1,50	€	debat	la	data	per	la	Assemblea	anual	que	l’Ampa	realitza	per	tal	de	
mantenir	informat	a	tots	els	pares	de	les	actuacions	de	l’any.	

4.-	Precs	i	Preguntes	

-	 La	 Presidenta	 explica	 que	 s'ha	 rebut	 una	 reclamació	 d'Hisenda	 referent	 a	 la	 Declaració	
d'Operacions	amb	Tercers	corresponent		l'Exercici	2014.	Juntament	amb	el	tresorer	es	recollirà	
la	 documentació	 necessària	 i	 amb	 l'ajuda	 de	 David	 s'ha	 de	 presentar	 aquesta	 declaració	 i	
s'assumirà	la	sanció	corresponent	un	vegada	rebuda.	

 
D'altra	banda,	ens	posarem	en	contacte	amb	l'Ampa	de	l'Onze	i	anirem	a	Hisenda	per	recollir	
informació	sobre	les	obligacions	fiscals	de	cara	a	aquest	exercici.	

-La	comissió	de	Casals	ens	demana	que	anem	donant	voltes	al	Xpus	de	Casal	d'EsXu	que	ens	
agradaria	tenir	aquest	any	al	Taula,	perquè	de	cara	a	presentar	projectes	puguin	centrar	i	filar	
prim.	 La	 comissió	 de	 pedagogia	 s'ha	 reunit	 amb	 Isabel	 per	 tractar	 quin	 Xpus	 de	 projectes	 i	
xerrades	els	agradaria	fer.	

-Se'ns	ha	demanat	repeXr	la	xerrada	amb	els	mossos	sobre	les	xarxes	socials	i	fer	dues,	una	per	
als	nens	i	una	altra	per	als	pares.	

D'altra	 banda,	 a	 través	 de	 l'equip	 direcXu,	 se'ns	 fa	 arribar	 la	 preocupació	 sobre	 el	
comportament	dels	nens	i	se'ns	demana	repeXr	la	xerrada	sobre	coeducació.  

S'obre	 el	 debat	 sobre	 la	 responsabilitat	 dels	 pares	 en	 l'educació	 i	 els	 problemes	 que	 s'està	
trobant	el	centre	a	nivell	de	vocabulari,	faltes	de	respecte	i	comportament. 



També	es	 parla	 dels	 problemes	 a	 l'hora	 del	 paX	 i	 es	 debat	 sobre	 la	 vigilància	 que	 tenen	 els	
nostres	 fills	 durant	 aquest	 període	 de	 temps	 en	 què	 es	 produeixen	 moltes	 situacions	
d'enfrontament.  

Finalment	 s'insisteix	 que,	 com	 a	 pares,	 hauríem	 de	 saber	 quin	 Xpus	 d'educació	 a	 nivell	 de	
valors	 s'està	 fent	 en	 el	 col·legi	 i	 baix	 que	 línia	 d'actuació,	 per	 poder	 ser	 coherents	 amb	 la	
mateixa	 i	 no	 donar	missatges	 equivocats	 als	 nens.	 Se	 li	 demanarà	 a	 direcció	 que	 cada	 curs	
elaborin	 aquest	 pla	 de	 valors,	 així	 mateix,	 se'ls	 demanaria	 que	 la	 xerrada	 d'educació	 sigui	
també	des	del	col·legi.	

També	es	planteja	que	l'Escola	faci	un	escrit	amb	els	problemes	sobre	vocabulari	 i	conductes	
que	es	troben	perquè	l'Ampa	els	faci	difusió.	

A	 la	 reunió	es	planteja	 recuperar	 la	 festa	de	 la	Primavera,	però	que	 sigui	 com	una	Festa	del	
col·legi	on	es	puguin	reunir	de	forma	una	mica	més	lúdica	i	relaxada	pares	i	professors.	

-Arran	del	sorteig	dels	lots	i	l'ajuda	dels	avis	com	a	voluntaris	en	les	Festes,	un	dels	membres	
proposa	realitzar	un	peXt	 lot	al	 senyor	que	té	cura	 l'hort,	com	a	agraïment	dels	pares	per	 la	
seva	dedicació.	

També	 s'esmenta	 realitzar	 el	mateix	 gest	 amb	Belén	 i	 les	hores	no	 remunerades	que	dedica	
tant	a	ajudar	el	Ampa	com	als	nostres	fills.	

S'acorda	per	unanimitat	regalar	dos	lots	de	Nadal	a	aquestes	persones	en	nom	de	l'Ampa	i	per	
tant,	dels	pares	del	Taula.	

-El	tresorer	informa	que	encara	hi	ha	quatre	o	cinc	famílies	que	no	són	socis	de	l'Ampa	i	que	
gaudeixen	de	les	extraescolars.	Malgrat	que	es	torna	a	debatre	el	tema,	la	decisió	és	unànime.	
Se'ls	adverXrà	per	úlXma	vegada	amb	la	condició	inexcusable	que,	si	el	dia	11/01/2016	no	han	
abonat	la	seva	quota	de	soci,	el	seu	fill	no	farà	la	extraescolar	contractada	donat	que	no	té	dret	
a	disfrutar-la.	

-En	plena	febre	Nadalenca,	lots	i	sopars	d'empresa,	s'acorda	fer	un	sopar	entre	els	membres	de	
l'Ampa	 divendres	 15/01/2016,	 per	 reforçar	 la	 unió	 i	 l'equip.	 La	 president	 confirmarà	 els	
assistents	via	whatssap.	


