
Acta : AJ02-2016  

  

Lloc : Escola Taula Rodona  

  

Data : 9 de febrer de 2016  

  

Inici de la Junta : 21:00  

  

Assistents: Beatriz Sánchez, Yolanda Tena, Jessica Albiol, Anna Figuer, Carme 
Enrique,  Lidia Ortiz,  Celia Monne, David Pros, Lourdes Català, Oriol Duran, Laura 
Magriña 

  

  

Ordre del dia:  

  

1. Repàs Comissions  

  

2. Consell Escolar  

  

3. Festa Carnestoltes  

  

4. Jornada de Portes Obertes  

  

5. Precs i preguntes  

  

  

1. Repàs Comissions  

  
•Menjador  

  

- De l’Ajuntament ha arribat una informació on es detalla les bases per l'acord marc per 
part del Departament de Serveis Territorials on es regula que les Direccions de les 
escoles siguin  les que gestionin els menjadors i no les AMPA’s.  

La part econòmica la continuarà gestionant la Generalitat, és la part tècnica la que volen 
traspassar a les Direccions. L’elecció de les empreses es farà mitjançant concurs públic.  



Actualment el procés està impugnat. La FAPAC és un del grups que està en desacord 
amb la proposta.  

- Racons: la proposta ja va ser aprovada en Junta. Només falta concretar data d’inici  

  
• Roba  

  

Divendres passat va ser el primer divendres que es va vendre roba de 17h a 18h. Només 
van anar 4 famílies.  

En funció de la resposta dels propers divendres, potser només estaran mitja hora. 
Pendent de concretar.  

Tot i que la Belén ja no ven roba, aquesta sap que des de la comissió estan disponibles 
per si hi hagués algun pare o mare que vol comprar roba i no pot esperar o no pot anar 
el primer divendres del mes,  per poder vendre en un horari que s’adapti a les necessitats 
d’aquestes persones.  

  
• Pedagògica  

  

- S’ha tancat data amb l’optometrista  per fer revisions als nens de primer. Les dates 
seran els propers 15-16-22 i 23 de febrer.  

Altres nens de l’escola podran accedir a aquesta revisió únicament si el professor 
corresponent ho sol·licita expressament.  

  

- Es van fer les enquestes sobre els tipus de xerrades que interessen a pares i mares.  

L’Elena està preparant l’informe. De seguida que ho tingui el passarà.  

A nivell general, els tres punts que més interessen a les persones que van fer l’enquesta 
són Autoestima, Motivació i Gestió de les Emocions.  

  

- Ens han aprovat el Taller “Créixer en família”, pel grup de nens de 3 a 6 anys.  

Les sessions es faran els dimarts de 18h a 20h, els propers 1,8,15 i 29 de març, i 5 i 12 
d’abril.  

S’és conscient que l’horari en el que s’impartirà aquest segon taller no és el més 
sol·licitat per les famílies, però la dinamitzadora no s’ho pot combinar per fer-lo més 
tard.  

La Tatiana està pendent de rebre la informació. S’espera tenir-la durant la setmana 
vinent.  

- La Xerrada dels Mossos a alumnes de cinquè i sisè continuarà sent cada dos anys 
tenint en compte que si fos anualment els alumnes de sisè repetirien.  

  



• Extraescolars  

  

- Abans del mes de març passaran l’enquesta a les famílies.  

- A l’abril es presentarà la graella d’activitats.  

- La idea de cara a l’any que ve és eliminar proveïdors i unificar activitats.  

- Instruments deixarà de fer-se. Hi han classes que es fan únicament amb un alumne. No 
és viable entre d’altres, perquè no hi ha aules suficients. No passarà el Consell. 
S’avisarà a les famílies.  

- Es volen ampliar les activitats per parvulari.  

- S’està valorant el fet de poder fer una reunió de presentació de les extraescolars per 
part del proveïdor perquè les famílies triïn les activitats amb la major informació 
possible.  

- Una altra de les propostes que s’està estudiant és fer un calaix d’estudi amb un 
professional titulat. Es creu que tindria molta acceptació per part de les famílies.  

  
• Casals  

  

- A la reunió que han tingut les diferents escoles per parlar del proper Casal d’Estiu, la 
nostra escola ja ha manifestat la decisió de no fer més rotacions.  

- La comissió ha demanat diferents pressupostos que s’han d’estudiar i valorar.  

- S’estudiarà la possibilitat que els nens puguin fer un setmana de colònies dintre del 
mateix casal.  

- Lola i Onze no volen limitar-se en tenir sempre el casal d’anglès. De fet, el Lola 
encara ha de decidir si fan o no casal aquest any, ja que en principi ells amb el sistema 
de rotacions, aquest any lliuraven.  

  

  
• Festes  

  

- Carnestoltes:  

La festa de Carnestoltes es tractara com un punt a part de l'ordre del dia.  

Tot i així es llança la pregunta de per què no es fa una festa de Carnaval després de 
l’horari lectiu independentment del que faci l’escola.  

Tenint en compte que la majoria de membres de la Comissió de Festes, així com altres 
persones que habitualment col·laboren en les festes que fa l’AMPA,  participen en la 
Comissió de Carnestoltes, d’entrada es veu inviable poder gestionar les dues coses 
alhora, a menys que hi haguessin altres persones que s’encarreguessin.  



- Sant Jordi: Ho tractaran en reunió que han de tenir en breu i parlaran amb l'escola per 
emmarcar-ho dins la cel·lebració que fa el centre. 

- Festa de Fi de Curs: pendent preguntar a la Isabel què tenen pensat fer per la Festa dels 
10 anys de l’escola per anar tancant dates i començar a organitzar.  

  

  

  

2. Consell Escolar  

-Pintures a l’escola: Anna explica que es varen aprovar els dibuixos que han fet al 
terra del pati.  

Carnestoltes: A consell va haver-hi un llarg debat sobre aquest tema on, tant els 
mestres assistents com la direcció defensava que aquesta decisió l'han pres pels 
nens, perquè no podien disfrutar. Atès que els pares assistents no estaven massa 
d'acord, era una decisió pressa.    

Racó d’art: S’instal·laran, tant a la porta d'entrada (on hi havia l'arbre de Nadal amb 
fotos) com al espai davant de secretari un espai destinat a exposar els treballs dels 
nens.  

Consell Municipal: s’han d’enviar les dades de l’Anna a la Isabel.  

Proposta Pilar que cada fi de curs siguin els propis alumnes els que facin la pintura 
als murs de l’escola.  

L’Anna va proposar la idea de barrejar els alumnes de les diferents classes al final 
de cada cicle. Comenta que hi havia molta gent interessada i a favor de la proposta. 
S’estudiarà des de Direcció pros i contres.  

  

3. Carnestoltes   

Després d'un breu debat on els assistents tornen a exposar les seves sensacions, la 
sensació general és de descontent com AMPA per la falta d'implicació dels 
professors en les festes escolars. 

Els pares, en general, tret dels comentaris inicials, no s'han queixat gaire, però la 
sensació és que la gran majoria dels nens no han gaudit el carnaval per estar massa 
estona asseguts i quiets. 

  
Es transmetrà a Direcció aquesta sensació i el suport per part de l'AMPA perquè la 
festa sigui exclusivament per als nens (sense pares) amb l’objectiu que puguin estar 
més estona gaudint d’aquest dia. 

  



4. Jornada de Portes Obertes  

L’Ajuntament torna a equivocar-se informant l’horari a les cartes que s’han enviat a 
les famílies. No és a les 15:30 h si no a les 17h.  

La Direcció ja ho té previst i s’informarà també a les famílies que vinguin a l’hora 
incorrecta.  

A la xerrada que farà la Isabel, la Bea farà una presentació de l’AMPA i també es  
necessitarà algun pare o mare de P3 que vulgui explicar la seva experiència.  

Quan les famílies surtin de la xerrada, la idea és que hi hagin alguns membres de 
l’AMPA que puguin donar resposta als dubtes que puguin tenir les famílies que 
vindran. Es prepararà informació per entregar, s’exposarà el xandall de l’escola....  

.


