
ACTA: AJ04-2017 

LLOC: Escola Taula Rodona 

DATA: 5 d’abril de 2017 

INICI DE LA JUNTA: 21:00 

ASSISTENTS: Isabel Lopera, Natàlia Barris, Carme Enrique, Jose, Bea, Yolanda Tena, Lourdes, Eva 
 
 
Ordre del dia:  

1. Repàs comissions 
 

2. Consell Municipal 
 

3. Fira d’Entitats 
 

4. Comentaris Presidència 
 

5. Precs i preguntes 
 

 

1.REPÀS COMISSIONS 
 

- FESTES 
 
L’actuació per la Festa de Final de Curs ja està contractada. Actuarà Andy el Rumbero. 
S’ha trobat un altre proveïdor pel sopar, amb un menú més econòmic (6 euros adults i 4 euros 
nen; anys anteriors, 9 i 6 euros) 
Tema taules, coques, etc... està tot organitzat. Únicament falta trobar un Dj. 
 

- CASALS 
 
Les diferents escoles del poble van fer una reunió conjunta on es va tornar a insistir en per què 
el Taula repeteix el casal de Joan Esteve. 
Aquest any, el Lola i el Turonet descansen; el Puri farà el seu propi casal com sempre i l’Onze, el 
d’anglès amb la Clodagh. 
 
La reunió conjunta serà el proper dia 26 d’abril a les 19h, en el Puri. 
 
Les reunions de les diferents escoles seran: 

- Taula: 2 de maig 
- Onze: 4 de maig 
- Puri: 5 de maig 

Pendent concretar hora. 
 
A la reunió també es va parlar sobre les ludoteques. Aquest any no ha sortit cap grup. Per l’any 
que ve és una tema que es replantejarà. 



 
- ROBA  

 
A petició del Tresorer, s’ha de tornar a fer inventari per saber què es guanya amb la venda de 
roba. 
Es farà després de Setmana Santa. 
 

- PEDAGÒGICA 
 
Hi ha data confirmada per la Xerrada dels Mossos sobre l’ús de les xarxes socials, a cinquè i sisè 
Sobre el taller de Créixer en Família, estan pendents de tancar les dates. 
S’ha fet una reunió amb la Direcció per fer una xerrada sobre la implantació de noves tecnologies 
per professors. 
Es confirma que el pagament a l’Optometrista, de les revisions a primer, ja s’ha fet. 
 

- MENJADOR 
 
Els menús de tot el trimestre estan revisats. 
 
La Montse està de baixa i la Belen ara està a la cuina i fa un altre horari. La Maria substitueix la 
Belen a la tarda.  
La baixa de la Montse s’ha cobert d’aquesta manera perquè veien més pràctic i efectiu fer-ho 
així que no pas haver de contractar a algú nou i ensenyar-li tot el funcionament. 
 
Es comenta que hi ha alguna queixa d’alguns nens perquè no els hi deixen repetir  la Lourdes 
comenta que el primer plat en principi s’ha de poder repetir sense cap problema, no així el segon 
plat. Igualment, es comentarà amb la Belen. 
Arrel d’aquesta conversa, torna a sortir el debat de que la quantitat de menjar és insuficient, i 
que els nens surten de l’escola amb molta gana  la Lourdes torna a explicar que les quantitats 
són les que la Generalitat estableix i explica que la Comissió ha pesat el menjar en algun control 
i efectivament la quantitat que es posa és la que la Generalitat exigeix. 
 
Comunicacions va fer un vídeo a l’hora del menjador per la seva publicació però la Direcció no 
permet la seva emissió en Color pel tema de Protecció de Dades i Drets d’Imatge. La Isa suggereix 
sol·licitar autoritzacions com a AMPA als nens que surten perquè es pugui publicar. 
Es crea debat del per què l’Escola sí que publica vídeos on surten els nens, i és que l’escola sí 
que disposa d’aquesta autorització dels pares, no així l’AMPA. 
 

- EXTRAESCOLARS 
 
No hi ha assistència de cap membre de la comissió, però la Bea fa un petit resum: 
 
Els espais ja estan quadrats. 
No s’ha rebut oferta per part de l’Escola de Música per fer aquesta activitat. 
El catàleg serà el mateix que l’any passat, amb alguna petita variació, com la incorporació de Circ 
i Màgia per P3, i Tasta-ho incorporar-ho també els dimarts, per excés de demanda. 
Per tant, donem per aprovat el catàleg per tal que es pugui presentar al proper Consell Escolar. 
Art Typing continua insistint que vol fer mecanografia a l’Escola, i per enèsima vegada se’ls hi ha 
explicat que no disposem d’espais al migdia. 
 
 
 



 
2. CONSELL MUNICIPAL 
 
Un dels temes més importants que es van parlar al Consell va ser el problema que hi ha amb la 
falta d’espais a l’Institut de Sant Quirze. 
L’Ajuntament va cedir uns terrenys al Castellet i el Departament no acaba de portar a terme el 
projecte. 
A primer, hi ha 7 classes de 30 nens cadascuna. 
A l’Institut del Puri només hi ha una línia. 
No hi han mòduls superiors perquè justifiquen que l’oferta a l’entorn és suficient. 
 
Las AMPA’s, les Escoles i els Partits Polítics, han firmat una carta perquè el projecte es porti a 
terme i per eliminar el sistema de punts que hi ha actualment per les places que hi ha a l’Institut 
del Puri (10 places).  
 
3. FIRA D’ENTITATS 
 
27 de maig. Hi hauran dos torns, dissabte de 17 h a 20h; i diumenge, de 11h a 14h. 
Es necessiten voluntaris. 
 
Es proposa fer un taller de xapes i exhibició de les disfresses que s’han fet per Carnestoltes els 
diferents anys. 
Es parlarà amb Festes, a veure si aporten alguna idea més. 
 
4. COMENTARIS PRESIDÈNCIA 
 
Arrel de la decisió de l’Escola de barrejar els grups dels nens que ara fan Segon curs quan passin 
a Tercer, i a partir de llavors, amb tots els grups de Segon a Tercer, la Bea comenta que hi ha una 
sèrie de pares que estan fent un circuit per poder revocar aquesta decisió. 
És per aquest motiu que ens demana que com a AMPA tinguem una postura clara respecte a 
aquest tema. 
Ens comenta que segons conversa amb la Isabel, la decisió és del Claustre i no han de 
consensuar-ho amb ningú més. Es va fer una votació amb dos opcions, o bé fer-ho cada canvi de 
cicle o bé, de segon a tercer. La opció més votada va ser aquesta última per molt poca diferència. 
 
La nostra opinió com a AMPA és la següent: hi ha una gran disparitat d’opinions, per tant, no 
podem adoptar cap postura ni a favor ni en contra d’aquesta decisió que representi a la totalitat 
dels pares. 
 
En el que sí que hi ha un desacord generalitzat és en la manera de comunicar-ho als pares. 
 
5.PRECS I PREGUNTES 
 
La Isa comenta que com a AMPA hauríem de parlar amb l’Escola per saber quins són els 
protocols contra el bulling. 
La Bea traslladarà a la Direcció la nostra preocupació per aquest tema. Bàsicament volem saber 
si s’apliquen aquests protocols. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


