
Acta : Assemblea General 
 
Lloc : Escola Taula Rodona 
 
Data : 14 de Juny de 206 
 
Inici de la Junta : 20h 
 
 
Assistents:  14 membres de la Junta; 5 mares de l’escola 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Introducció. Què és l’AMPA? 
2. Dinàmica de grup 
3. Posada en comú 
4. Necessitats de l’AMPA 
 

 
 

1. Introducció. Què és l’AMPA? 
 
La Bea va fer una petita introducció explicant les funcions principals de l’AMPA, però, tenint en 
compte la poca assistència de pares i mares de l’escola, directament se’ls hi va preguntar a les 
assistents pels dubtes, inquietuds o necessitats que poguessin tenir a nivell particular. 
 
Es va debatre el per què d’una Assemblea, com sempre, tan poc exitosa, amb tan poca 
participació. Els membres de la Junta malauradament no tenen resposta a aquesta pregunta, i 
traslladen  la seva decepció i frustració a la resta d’assistents. 
 

2. Dinàmica de grup  
 

Degut a la baixíssima assistència, aquest punt no es va poder treballar en base a la idea inicial 

de fer grups de treball, que valoressin les diferents comissions, i aportessin o no idees noves a 

fer.  

3. Posada en comú 

Entre tots vam intentar repassar les diferents comissions valorant els seus punts forts i els 

punts febles.  

- MENJADOR 

- Punts Forts: una mare expressa la seva satisfacció amb l’equip de menjador de ISS. 

- Punts Febles: la mateixa mare comenta que la quantitat de menjar que els hi posen als 

nens és insuficient aquest és un tema del que s’ha parlat moltes vegades a la Junta. 

La Lourdes de Menjador explica a les mares assistents que la quantitat que ISS posa als 

plats és la que marca la Generalitat, i que els nens sempre poden repetir. 

La Bea comenta que ISS està totalment obert, i ha proposat incrementar la quantitat 

de menjar sempre i quan els hi assegurem que hi hauran mares i pares fent el 



seguiment, ja que estan convençuts que el que passarà si incrementen la quantitat, és 

que es llançarà molt menjar, ja que els nens mengen lo suficient. 

Arrel d’això surt el tema dels Controls de Menjador. Aquest curs únicament dos pares han 

vingut a fer controls. De nou es parla de la poca participació de pares i mares. 

S’explica el funcionament dels Controls, ja que ho pregunten les mares assistents. S’insiteix 

que no s’ha d’avisar a la Belen en cap cas. Simplement s’ha de passar un correu al AMPA 

comentant el dia que es vol fer el control. 

Una mare llança la idea de poder fer els controls de dos en dos, perquè la gent potser no es 

senti  tan tallada. També comenta el fet de demanar controls via delegats. 

La Comissió pren nota de cara al proper curs. 

Una altra mare pregunta si l’aigua que beuen els nens és embotellada. Es confirma que al 

menjador beuen aigua Fontvella i a la classe, de l’aixeta. Una mare assegura que 

microbiològicament l’aigua de l’aixeta és la més segura, i una altra, que li acaben de fer un 

control de l’aigua de casa seva, que viu al costat de l’escola, li han confirmat que sanitàriament 

és correcta. 

 

- EXTRAESCOLARS 

Una mare es queixa que el professor d’escacs no passa els rebuts quan toquen, sino que els 

passa a final de curs. Alguns pares han parlat directament amb ell perquè altres anys ha fet lo 

mateix, però continua passant. 

També li van demanar un petit informe perquè fes als pares i no els entrega a temps, o no els 

fa, o s’equivoca de nen.... 

La mateixa mare confirma, però, que els nens estan encantats amb ell. 

La Comissió pren nota i parlaran directament amb el Victor. 

 

- ROBA 

Una mare comenta que el coll de les samarretes és molt estret.  

Sobre aquest tema ja està a sobre la Comissió. Aquest problema se li va traslladar al proveïdor 

durant el curs. Esperem solventar-ho en properes comandes. 

 

- CASALS 

Una mare que porta als seus dos fills fa anys al casal de Joan i que en termes generals està 

molt satisfeta de la feina que fa, fa una crítica de coses a millorar: 



- més presència del propi Joan al Casal. 

- Fotos a la web. No cal moltes, però si algunes per poder veure què fan els nostres fills. 

- Vigilar amb les paraulotes, ja que  l’any passat al casal alguns nens van aprendre un 

vocabulari poc adequat   aquest tema la Comissió de Casals ja ho ha parlat amb el 

Joan i es treballarà sobre ell, ja que preocupa a molts pares i mares 

- Poca claredat sobre que aquest any es permetrà que vinguin nens de l’Institut al Casal 

 el David explica que el propi Joan va comentar a la Comissió que tenia demanda de 

pares d’ex alumnes. Es va decidir que aquest anys s’acceptarien. 

De cara al proper curs és un tema que s’ha d’estudiar i valorar en Junta, ja que hi han membres 

a favor i en contra de que els nens que marxen de l’escola puguin participar al Casal d’estiu. 

El David dóna les dades d’inscrits al Casal d’estiu.  

 

4. Necessitats de l’AMPA 

La Bea insisteix en la importància de l’AMPA a l’escola. Es repassen les comissions en quant a 

membres que la formaran de cara a l’any que ve, ja que algunes persones marxen. 

Aquest curs 2015-2016 l’AMPA es va reforçar molt i hi ha molta gent nova. Tot i així, la 

comissió pedagògica, o la de comunicacions, no els hi aniria malament alguna persona més. 

Algunes mares assistents s’interessen per les comissions que poden necessitar alguna ajuda. 

La Comissió de Festes comenta que encara no hi ha suficients voluntaris per la festa de final de 

curs. S’ha tornat a refer el grup de “Cavallers del Taula”, amb els pares i mares que han 

col·laborat algun cop en alguna activitat de l’escola. 

Es parla també de crear noves comissions, per exemple per organitzar activitats familiars fóra 

de l’escola, com la sortida que es va fer un any a buscar bolets... D’això s’encarregava la 

Comissió Pedagògica i ho va deixar de fer per falta de gent. 

S’explica que tot i no formar part de la Junta, les Juntes que es celebren mensualment estan 

obertes a tothom i tothom pot assistir. 

S’explica també que a la web de l’AMPA es pengen els Actes de les Juntes i la Memòria de les 

diferents comissions del curs actual. 

 

 

 

 


