
Acta : AJ10-2015 

Lloc : Escola Taula Rodona 

Data : 6 d’Octubre del 2015 

Inici de la Junta : 21:00 

Assistents: Beatriz Sánchez, Yolanda Tena, Lourdes Català, Ramon Corominas,  Jessica 
Albiol, Anna Figuer,  David Pros, Sandra Aligué, Isabel Lopera, Natàlia Domínguez, 
Daniel Florescu, Ricard Codinach, Narcís Noguera, Oriol Duran, Cèlia, Tatiana 
Rodríguez, Laura Magriñà 
  

Ordre del dia: 

1. Repàs Comissions 

2. Designació de vocals 

3. Reunió d’AMPA’s 

4. Sanció No Socis 

5. Armari Sala Gimnàs 

6. Precs i preguntes 

1. Repàs Comissions 

- Casals: 

La ludoteca de divendres dia 9 d’Octubre finalment ha sortit per número suficient de 
nens inscrits. Es farà a l’Onze de Setembre. 

El David comenta que s’està parlant de la possibilitat que els nens de l’Institut puguin 
inscriure’s a aquestes ludoteques. 

La Bea comenta que ISS li havia suggerit negociar amb l’empresa que ens faci el casal 
d’estiu, que ens faci les ludoteques sense necessitat d’arribar al mínim, 
independentment que ens les facin ells o no. 

- Festes: 



Es confirma que el proper dijous 15 d’Octubre es farà un Berenar de Benvinguda a les 
famílies de P3, on les famílies podran resoldre tots els dubtes que tinguin sobre el 
funcionament de l’AMPA.  
La idea és posar una notificació a la motxilla dels nens, previ consentiment de l’acte  
per part de la Isabel Crespo. 
Es confirma també la celebració de la Festa de la Castanyada el dia 30 d’octubre.  

Amb motiu del desè aniversari de l’escola, la Comissió està estudiant la idea de buscar 
una mascota per l’escola que ens representi. Tots els nens farien un dibuix i en la festa 
de final de curs sortiria el guanyador. Pendent de concretar detalls sobre la idea inicial. 

- Comunicacions 

S’ha actualitzat la web pel que fa a totes les dades errònies que hi havia sobre les 
diferents comissions. 

- Extraescolars 

Es torna a parlar de la necessitat de reestructurar l’oferta d’extraescolars de cara al 
proper curs. 
S’insisteix en la importància de revisar les enquestes que fan els usuaris. 
Es comenta la possibilitat, de cara al curs vinent, de que els nens puguin fer una prova a 
final de curs de l’activitat que vulguin per tal d’evitar el màxim nombre de baixes una 
vegada començat el curs. 

L’extraescolar de robòtica que va estar a punt d’anul·lar-se a causa de les baixes fora de 
termini finalment no es cancel·la. 

Incidència amb l’extraescolar de Handbol: el club va fer la proposta de modificació de 
l’horari una vegada iniciat el curs i es va acceptar la modificació sense informar a la 
resta de pares. Aquest fet ha generat vàries queixes per part dels pares dels alumnes 
afectats. 
La conclusió és que hem de ser més durs amb els proveïdors en aquest sentit i que ningú 
pot modificar l’horari d’una extraescolar sense preguntar a tots els inscrits una vegada 
iniciat el curs. 

El calaix de la tarda està en vies de millora perquè no s’està complint amb l’activitat 
oferta de dos calaixos diferenciats (estudi i activitats variades pels altres nens). Pendent 
que hi hagin dos monitors, un perquè pugui estar amb els més petits i l’altre amb els 
més grans. La idea és que es faci una activitat diferent cada dia. 

Es demana que els monitors vigilin molt i estiguin especialment alerta sobretot els 
primers dies amb els nens que fan les activitats, tant en la recollida dels nens per part 
dels monitors (control de les llistes de nens inscrits) com en la sortida (recollida pares i/
o autoritzats). Hi ha hagut alguna queixa/incidència tant en un cas com en l’altre. 



La Bea insisteix en que de cara al proper curs és molt important que el quadrant 
d’extraescolars es presenti al març/abril perquè al juny el Consell Escolar pugui 
aprovar-lesà aquest any no s’ha fet i arrel d’això música podria haver quedat anul·lada 
una vegada començat el curs i amb alumnes inscrits, amb les conseqüents queixes i 
problemes. 

El Ricard Codinach, representant de l’AMPA al Consell, ofereix el seu càrrec a un altre 
membre per la impossibilitat d’assistir a les reunions per qüestió d’horari i feina. La 
representant a partir d’ara serà l’Anna Figuer, que s’ofereix voluntàriament. 

- Menjador: 

L’Anna Figuer exposa la proposta de canviar les activitats que es fan al migdia per 
grups perquè siguin activitats per racons. ISS ja ho fa en alguna altra escola i el resultat 
és positiu. 
Les raons d’aquest canvi que es vol fer són, entre altres, que els grups siguin 
heterogenis; que els nens puguin tenir més autonomia i responsabilitat; i que cada 
monitor es pugui especialitzar en allò que més li agradi; contribuint tot això a la millora 
del servei. 
Es donarà forma a la idea per a la aprovació en Junta. 

Durant la setmana es publicarà a la web el Reglament de Règim Intern que Regeix el 
Menjador.  
La publicació de la mateixa ve provocada per la conducta, totalment sancionable, 
d’alguns alumnes de cinquè. 

La Isa trasllada a la Comissió si hi hauria la possibilitat que els nens puguin raspallar-se 
les dents després de dinar à és un tema que altres vegades s’ha parlat amb ISS i la 
resposta és negativa, ja que no hi ha suficients monitors com perquè hi hagi una persona 
que acompanyi als nens a raspallar-se les dents. 

- Pedagògica: 

De moment hi han 7 famílies inscrites al Cicle de Tallers “Créixer en Família” que 
comença al Taula  el proper dia 28 d’octubre. El mínim de persones inscrites perquè es 
pugui fer el Taller és de 15, amb un màxim de 30.  

2. Designació de vocals 

- Casals: David Pros 
- Comunicacions: Narcís Noguera 
- Extraescolars: Tania Rodriguez 
- Festes: Oriol Duran i Ricard Codinach 
- Llibres i Roba: Sandra Aligué 
- Menjador: Anna Figuer 



- Pedagògica: Tatiana Rodriguez 
- Subvencions: Natàlia Rodriguez 

3. Reunió AMPA’s 

Un del temes que es va parlar en la reunió a la que va assistir la Bea com a representant 
del Taula va ser la creació d’una FAMPA (Federació Municipal d’AMPA’s). 
Per poder formar part s’hauria d’aprovar en Assemblea. 

La Tatiana, que va revisar una part de l’esborrany d’Estatuts, sol·licita que es facin dos 
modificacions en els següents punts: 

- Article 3r 2 i): substitució de “minusvàlid” per “discapacitat” 
- Article 4rt m): substitució de “normes d’evacuació” per “plans d’emergència” 

En la reunió l’Alcaldessa va demanar als AMPA’s que enviem màx el dia 10 de 
novembre propostes i suggeriments de cara a la Celebració del Carnaval 2016. La 
Comissió de Carnestoltes farà el redactat i li passarà a la Bea perquè ho traslladi. 

4. Sanció No Socis 

Es passarà un correu informant a les famílies de la importància de ser socis de l’AMPA 
així com de que s’aplicaran preus diferents en alguns serveis si ets o no soci. 

S’acorda en Junta que les normes s’han de canviar de cara al curs vinent. Durant el curs 
actual es fixaran les normes definitives. 

5. Armari Sala Gimnàs 

Es demanen voluntaris per posar les portes a l’armari del Gimnàs amb urgència perquè 
roben el material. El Daniel i el Ricard s’ofereixen. 

6. Precs i Preguntes 

S’acorda que es passarà la remesa de rebuts la segona quinzena d’octubre. 

S’acorda també que l’aportació que farà aquest any l’AMPA al Carnestoltes serà de 500 
euros. 

La Bea trasllada una petició que fa l’escola a l’AMPA arrel del problema amb les línies 
telefòniques. L’Ajuntament actualment està pagant dos línies telefòniques però no 
accepta fer-se càrrec dels rebuts en el cas que es vulguin canviar les línies per millorar 
la xarxa a l’escola. 
No estem d’acord en assumir aquest cost. Quedem que s’ha de recollir més informació 
al respecte sobre aquest problema en concret per intentar solucionar el problema. 



  


