
Acta : Assemblea AMPA – Direcció de l’Escola 

Lloc : Escola Taula Rodona  

Data : 10 de Novembre de 2016 

Inici de la Junta : 20h  

Assistents: Equip Directiu i 37 pares i mares de l’escola (inclosos alguns membres de la Junta) 

 

 

1. Presentació del Projecte Educatiu 

Els tres membres de l’Equip Directiu fan una presentació del Projecte Educatiu del Centre. 

Aquesta presentació es penjarà a la web de l’escola. 

 

2. Introducció 

La Presidenta fa una petita introducció de què és l’AMPA, com estan organitzades les diferents 

comissions, i els diferents serveis que ofereix. 

Aprofitant que ja ha començat la campanya per les Eleccions al Consell Escolar, comenta que hi 

han pocs pares i mares apuntats com a candidats i fa èmfasi en la importància que té que els 

pares formem part del Consell per tal d’estar en igualtat de condicions a l’hora de votar les 

decisions que allà es prenen. 

 

- Augment de Quota de l’AMPA: s’explica que per raons de logística, al ser una 

Assemblea conjunta amb la Direcció, no s’ha pogut realitzar abans com es tenia previst 

i sotmetre aquest tema, aprovat en Junta el 7 de juny del 2016, a votació.  

Es fa votació i s’aprova per unanimitat incrementar la quota anual familiar en cinc 

euros, passant aquesta a 35.  

 

3. Dinàmica de Grups 

Es reparteixen diverses cartolines de les diverses comissions amb la idea que els pares i mares 

que han vingut puguin anotar els punts de millora així com fer qualsevol proposta. 

Una vegada finalitzada aquesta part, la Presidenta exposa tot allò que s’ha deixat anotat. Els 

membres assistents a la Junta de cada comissió donen les explicacions oportunes als punts de 

millora. 

 

- COMISSIÓ MENJADOR 

*** Comunicació del menú tard a la web  aquest mes en concret el retard en la publicació 

s’ha degut a que per una banda, la comissió de menjador l’ha revisat tard i la comissió de 

comunicació, també. Demanen disculpes. 



S’aclareix que el menú correcte és el que es publica a la web mensualment, no el trimestral 

que  entrega ISS. Aquest trimestral normalment té canvis per part de la comissió una vegada el 

revisen. 

*** Poca informació de les activitats que fan els nens al migdia  les activitats estan penjades 

a la web (racons) 

*** Poc peix en el menú  la Lourdes Català explica que la pauta que estableix la Generalitat 

és que al menú escolar hi hagi peix una o dos vegades per setmana, i això es compleix. La 

comissió revisa que no sempre sigui fregit, i que es cuini amb diferents coccions perquè els 

nens s’acostumin. 

*** Proposta de migdiada a P4  no és viable, per una banda, perquè el propi Centre entén 

que els nens de P4 ja no han de fer migdiada; i per una altra banda, ni hi han espais, ni 

suficients monitors perquè això sigui possible. 

 

La Comissió recorda la importància que té fer Controls de Menjador per part de les famílies i 

anima a tothom que en faci algun. Expliquen el funcionament, ja que molts pares assistents no 

saben com funciona. 

 

La Presidenta explica que s’ha acordat amb ISS que es contractarà un monitor més atenent a la 

demanda tant per part de la Direcció del Centre com del propi AMPA. El sou d’aquest nou 

monitor és de 7.000 euros aprox l’any. Aquest sou es pagarà amb les quotes del casalet d’estiu 

i el del dia 22 de desembre, que fins ara no es cobrava a les famílies, i el diferencial d’uns 1.500 

euros aprox els assumirà ISS a canvi d’ampliar el contracte fins el 2018 (acord verbal). 

La idea de contractar un monitor més fa dos anys que s’estudia. Ens permetrà tenir un monitor 

per curs. 

 

- COMISSIÓ DE CASALS 

S’Explica el sistema de rotacions que seguíem amb l’Escola Lola Anglada i l’Onze de Setembre, i 

el per què l’any passat vam sortir d’ell, bàsicament per intentar donar un millor servei i 

cobertura als nens de la nostra escola. 

El Casal d’estiu 2016 el Taula va tenir 275 inscrits (entre les diferents setmanes) i en general la 

gent va quedar satisfeta. Tot i així el David Pros puntualitza que aquest any no s’havia passat 

enquesta de satisfacció. 

S’explica que el Casal de Setmana Santa i Nadal es farà al Puri. 

Les ludoteques, que abans les feia l’Onze de Setembre, les organitzarà cada Escola en funció 

de la demanda (la última al Taula no va sortir, ja que la demanda era mínima). 

 

 

 



- COMUNICACIONS 

*** Calendari escolar penjat tard, i no a principis de curs  la Isabel Lopera puntualitza entre 

quina és la informació que ha de penjar l’Escola i quina és la informació que s’ha de penjar a la 

web de l’AMPA. I el calendari escolar és un tema que ha de publicar l’Escola. 

La Isabel, encarregada de fer les publicacions a la web/facebook,  comenta que es podrien fer 

moltes coses amb una major implicació dels pares, a nivell de comunicacions. Que té idees, 

però necessita ajuda per portar-les endavant. 

Per una altra part suggereix que la informació no només sigui AMPA  pares i mares, sinó que 

el mes adhient seria que aquesta informació acabés sent bidireccional . 

La Presidenta aprofita per demanar idees per la Marató de TV3.  

Dos pares que assisteixen a l’Assemblea surten voluntaris per formar part de la Comissió. 

 

- COMISSIÓ PEDAGÒGICA 

*** Més previsió en les xerrades La Tatiana ens explica que la negociació amb el 

professional que fa la xerrada s’ha de fer quant les inscripcions estan tancades i sabem si 

sortirà o no el dia, havent parlat amb molta antelació al ponent per saber la seva disponibilitat. 

Per aquest motiu, de vegades, no es poden preveure amb més antelació. 

*** Proposta de cobrar per participar en les xerrades  la Tatiana explica que no totes les 

xerrades les paga l’AMPA, sinó que hi ha algunes que són subvencionades. D’altra banda 

comenta que seria un fet que provocaria que hi hagués gent que no vindria, per tant estaríem 

perjudicant-nos tots plegats.  

I per últim, al ser una Associació sense ànim de lucre, podríem tenir un problema fiscal a l’hora 

de declarar aquest ingrés. 

A la Comissió Pedagògica s’incorporaran tres persones més. 

 

- COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

*** Les persones que han quedat fóra de les activitats que es van oferir s’han avisat amb poc 

temps  al juny ja es van publicar les activitats que es sabia que segur no sortirien. Al 

setembre, fins que no va acabar el període d’inscripció i es va fer el recompte de nens, no es va 

poder avisar a les famílies. Tot i així, es va donar la possibilitat de parlar amb la Belen per si es 

podien recol·locar els nens o apuntar-los a Calaix en cas de necessitat de les famílies afectades. 

*** Poca publicitat i informació de les activitats  la Yolanda Sánchez, membre de la Comissió 

d’Extraescolars explica que el catàleg ofert l’any passat va portar una feina per tres persones 

de 6 mesos (contacte i negociació amb proveïdors, distribució d’espais, confecció de 

contractes, etc). Es va intentar millorar el catàleg anterior ampliant les activitats sobretot pels 

més petits, ja que hi havien molts pares que es queixaven de poca oferta per parvulari. La 

realitat ha sigut que realment la demanda dels més petits ha sigut mínima, i és per aquest 

motiu que moltes activitats no han sortit. 



Respecte al tema de la poca informació, es recorda que el catàleg es va fer amb una explicació 

de cada activitat. En tot cas, per qualsevol consulta, el correu del AMPA el té tothom 

disponible. 

Una mare recorda que l’AMPA no ven, simplement ofereix uns serveis, per tant, no ha de fer 

publicitat de res. Aquesta mateixa mare felicita a la Comissió d’Extraescolars per la Graella que 

va presentar i en general a tots els membres de la Junta per fer una feina de manera voluntària 

que ens beneficia a tots. 

*** El catàleg es va penjar tard  una vegada la Comissió prepara la Graella, aquesta passa 

per Junta i després pel Consell, que és qui finalment aprova o no les activitats que s’oferiran. 

El Consell es va celebrar molt tard i és per aquest motiu que no es va poder publicar abans. 

 

*** Kids and Us a l’Escola  el Director de l’Acadèmia de Sant Quirze ens exigeix un aula al 

migdia. No tenim més aules lliures al migdia. És per aquest motiu que hem contractat un altre 

proveïdor, perquè Kids and US no ens vol fer el servei a la tarda. 

 

*** Proposta de fer prova d’extraescolars  aquest tema ja s’ha parlat en diferents Juntes, 

però aquest any la Comissió no s’hi ha pogut dedicar per falta de temps. És un tema que es 

tindrà en compte. 

 

- FESTES 

*** Proposta per la propera castanyada de fer un Passadís del Terror, tenint en compte la gran 

participació i acceptació que té la Festa de Halloween en els nens i nenes de Sant Quirze  

 

La Presidenta explica què és el Grup de Cavallers del Taula. Diferents membres de la Junta 

exposen que sempre són els mateixos pares i mares els que participen a les diferents festes 

que organitza l’AMPA. Que tot i fer-ho voluntària i desinteressadament, no estaria de més que 

hi participés més gent i repartir una mica la feina. 

Al final de l’Assemblea s’apunten alguns pares i mares com a membre dels Cavallers. Es passa 

nota a la Comissió de Festes, que és qui gestiona el grup. 

 

- ROBA 

La comissió de roba ha inaugurat aquest any les comandes on-line. 

Proposta de crear un catàleg, amb fotos i preus, ja que molta gent no sap quina mena de roba 

poden comprar al Taula, com els forros polars o les camisetes tècniques. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 


