
Acta : AJ11-2015 

Lloc : Escola Taula Rodona 

Data : 4 de Novembre del 2015 

Inici de la Junta : 21:00 

Assistents: Beatriz Sánchez, Yolanda Tena, Tania Rodriguez, Jessica Albiol, Anna 
Figuer, Carme Enrique, Isabel Lopera, Daniel Florescu, Ricard Codinach, Narcís 
Noguera, Tatiana Rodriguez, Juan Suarez, Lidia, Ana Segura, Celia Monne, Jose Luis, 
David Sánchez 
  

Ordre del dia: 

1. Repàs Comissions 

2. Federació AMPA’s i Estatuts 

3. Assemblea General 

4. Precs i preguntes 

1. Repàs Comissions 

- Extraescolars: 

- Hi ha hagut una queixa d’una mare d’un nen d’hoquei degut a l’anulació de l’activitat  
divendres 30 d’octubre, dia en que es va celebrar la festa de la castanyada. 
El Joan estava avisat amb dies d’antelació i es va fer càrrec d’avisar als pares de 
l’anulació de l’activitat. Aquesta mare va ser avisada el mateix divendres al matí. 

Extraescolars intentarà evitar que es repeteixi una queixa d’aquest tipus avisant als 
pares amb antelació fent-se càrrec d’emetre comunicació per part de la pròpia comissió i 
no deixar-ho a càrrec del professional que en aquest cas faci l’activitat. 

Es confirma que els dies de festa a l’escola les activitats que coincideixin en espai 
quedaran anul·lades. 
Es descarta la possibilitat de reemborsar a la família la part proporcional corresponent al 
dia que no es fa l’activitat, al igual que no es reemborsa si un dia plou i l’activitat no es 
pot fer o hi ha un dia de festa. 

- La Tatiana pregunta, arrel de consultes que li han arribat per altres pares de l’escola, si 
hi ha la possibilitat de poder fer ús de la biblioteca al migdia. Hi ha demanda per part de 



pares sobretot a partir de tercer perquè els nens puguin aprofitar aquesta estona la 
migdia i no tinguin acumulació de deures a la tarda. 
Es confirma que no es pot utilitzar ja que no està oberta. No hi ha monitors lliures que 
puguin estar amb els nens. 
De cara l’any vinent, es proposarà una extraescolar al Consell per poder cobrir aquesta 
demanda, com a tècniques d’estudi, etc.... Pendent concretar. 

- S’han repartit els proveïdors entre els quatre membres de la comissió amb la finalitat  
que hi hagi contacte directe entre l’AMPA i el proveïdor i no pas que el contacte sigui 
directe entre proveïdor i els pares. 

- Pedagògica: 

- El taller Créixer en família ha tingut un total de 24 inscrits, amb una mitjana de 
participació per sessió d’entre 14 i 16 famílies. 
La valoració està sent positiva tant per la dinamitzadora com pels assistents. 

S’intentarà aconseguir el taller de 3 a 6 anys de cara al proper curs. 

Es pregunta si es pot assistir a una sessió concreta tot i no estar apuntats tenint en 
compte que a les sessions no assisteix el 100% dels inscrits. Hi ha famílies que no s’han 
apuntat per la impossibilitat de poder assistir a totes les sessions per un o altre motiu. 

En principi la resposta és que no. Les llistes estan tancades pel Departament de Benestar 
i Família. Tot i així, tenint en compte que hi ha moltes famílies interessades, la comissió 
farà la consulta. 

- La Comissió està preparant un qüestionari per passar a les famílies sobre les 
necessitats particulars, de cara a poder organitzar més xerrades, tallers, etc. 

- Pendents de reunir-se amb la Direcció de l’escola. 

- Comunicacions: 

Van tenir una reunió amb la Directora de l’escola bàsicament de pressa de contacte. 

Es va comentar que la web de l’escola no està tan avançada com la de l’AMPA, 
confirmant que a vegades arriba abans la informació a les famílies a través de l’AMPA 
que no pas via escola directament. 

Sobre el problema de la connexió a internet, l’Ajuntament s’ha compromès fer arribar la 
fibra abans de Nadal. 



La Comissió té pendent una reunió amb l’empresa que gestiona l’aplicació Tokapp per 
estudiar la possibilitat de fer-la servir per l’AMPA. 
També s'estan estudiant altres alternatives i aplicacions que donin major cobertura a les 
necessitats de l'AMPA i siguin més fàcils de gestionar. 

La Tania proposa la possibilitat de poder tenir un domini cada comissió per tal de no 
haver d’enviar els correus a les famílies des de el correu personal. 
Com a solució ràpida, aquella comissió que ho necessiti, podrà accedir al correu de 
l’AMPA directament i enviar els correus necessaris des d’allà. 

- Casals 

La ludoteca del dia de Novembre ha sortit amb un total de 14 nens inscrits. Com es va 
acordar, es farà a l’Onze de Setembre. 

Es confirma que el Casal de Nadal es farà al Puri. El Casal s’allargarà fins els dia 8 de 
gener, dia de lliure disposició, a la mateixa escola. 
El Casal de Nadal serà per dies, és a dir, un nen es pot apuntar i pagar només pels dies 
que necessiti i no pas al Casal complet.  

- Roba: 

Durant la setmana vinent es farà la comanda que hi havia pendent. 
Una vegada rebuda la roba, la pròpia comissió es farà càrrec de la venda per tal de 
descarregar a la Belen de feina i tenir controlada la caixa i l’estoc, establint uns horaris a 
les famílies que està pendent de concretar. 

- Menjador: 

- Es confirma que l’alumne de cinquè amb el que va haver-hi problemes a l’hora del 
menjador a l’inici de curs es va expulsar tres dies del centre ja que els incidents es van 
repetir. 

- Per una qüestió d’excés d’alumnes en el primer torn, hi ha hagut un canvi de torn 
passant els alumnes de primer al segon torn. 

- Sobre la proposta dels racons pels alumnes de primer a sisè, es detallen el que serien 
les diferents activitats, en racó d’estudi, dansa, jocs de taula, bàdminton, revista (blog 
del menjador) i manualitats. Aquestes activitats serien flexibles i modificables. 
Hi haurà un mínim de 10 nens per grup i un màxim de 20. 
Els nens podrien escollir l’activitat d’un dia per l’altre tenint preferència els que acaben 
abans de dinar. 
Aquest punt crea una sèrie de dubtes, entre si realment és un premi pels que acaben 
abans o un càstig pels que mengen més a poc a poc; què passa amb els nens esporàdics 
o fixes que no dinen cada dia.... 



Arrel d’això es decideix que la Comissió presentarà una proposta definitiva que es 
votarà en Junta per la implantació o no del model de racons. 

- Festes: 

La valoració de la Benvinguda de P3 és positiva. Es fa una proposta de fer un vídeo del 
primer dia de classe de cara a l’any que ve, per incrementar el nombre de famílies que 
hi participin. 

Sobre la festa de la castanyada, encara està pendent de valorar per part de la comissió, 
però es comenta la bona col·laboració dels pares de sisè. 
De cara a l’any que ve, s’intentarà que no hi hagi la duplicitat que hi hagut aquest any 
amb el tema de les castanyes, ja que el fet que es regalin castanyes a l’escola provoca 
que els alumnes de sisè en venguin menys a la festa de l’AMPA. 

2. Federació AMPA’s i Estatuts 

Al Consell Municipal, al qual va assistir el Ricard,  es confirma que es tira endavant la 
proposta de crear l’Associació d’AMPA’s. 
A la propera reunió d'AMPA's es tractarà la formació de la mateixa. 

3. Assemblea General 

S’acorda fer una Assemblea General el proper dia 17 de novembre, a les 19:30h, per tal 
de fer la renovació de càrrecs. 

S’aprofitarà per fer una presentació de les diferents comissions i dels objectius de 
cadascuna d’elles pel present curs, i s’obrirà un torn de precs i preguntes. 

Comunicacions enviarà un correu amb la convocatòria. 

4. Precs i Preguntes 

- Tresoreria confirma que s’ha enviat una primera remesa de quota de socis. El mes 
de novembre s’enviarà una segona remesa a les famílies que encara no son socis o 
falten dades, ja que s’esta fent un seguiment de les mateixes. 

- El Ricard ens comenta els diferents punts que s’han tractat en el Consell 
Municipal, al que assisteix el mateix dia de la Junta: 

1. el canvi de representant de l’AMPA en el Consell Municipal ha de sortir 
del Consell Escolar. En Junta es va acordar que la persona que substituirà 
al Ricard és  l’Anna Figuer. 



2. S’insisteix en demanar el canvi de la porta d’entrada d’infantil. 
L’Ajuntament en pren nota sense confirmar més dades. 
Arrel d’aquest punt es comenta que hi han varies queixes  pel fet que 
s’obrin actualment les dos portes a l’hora, per les famílies que tenen nens 
a infantil i primària i/o secundària.  
Es transmetrà a Direcció. 

3. La Pilar demana al  Consell com va l’estudi de la implantació de la 
jornada intensiva. No hi ha resposta actualment però l’Ajuntament farà 
una comissió per estudiar la proposta. 

Es debat a nivell intern els beneficis i inconvenients de la jornada 
intensiva. 
Donat que encara no hi ha una proposta real, es tanca la discussió. 

- La Marató de TV3 és el 13 de Desembre. Hem de concretar què volem fer, i com 
ho volem fer, a nivell d’escola o col·laborant amb altres entitats. 

S'acorda que es posaran a la venda els tiquets de la panera durant la setmana 
prèvia i que el benefici anirà a parar a la Marató. 
També ens sumarem a totes  les iniciatives que ens proposin i podem assumir. 

- Tenint en compte que s’ha suspès momentàniament la recollida de roba pels 
refugiats de Síria per excés de resposta de les famílies, el Taula continuarà durant 
aquesta setmana recollint roba i en funció del que tinguem la distribuirem a 
Serveis Socials de Terrassa o a una ONG d’Igualada. 

- Pendent confirmar qui farà els calendaris de Nadal aquest any. Consultarem a la 
Magalí, que és qui s’ha encarregat de gestionar-ho els últims anys.  



  


