
Acta de Junta AMPA Taula Rodona 
 

 
Acta: AJ02-2017 
Lloc: Escola Taula Rodona 
Data: 15 febrer 2017 
Assistents: Natalia Barris, Jose Luis Martinez, Celia Monne, Maria Martí, Pere Valiente, Ana 
Figuer, David Pros, Lídia Ortiz, Isabel Lopera, Beatriz 
 
1.- Repàs comissions 
Casals: Actualment només hi ha dues inscripcions per a la ludoteca del proper dilluns 
2017.02.27. Si aquesta resulta la tònica final durant tot el curs, es plantejarà fer la proposta de 
cara al proper. A la propera Junta s'exposaran propostes de Casal d'Estiu que ja s'estan 
recopilant. 
Festes: Es torna a recordar que la Festa de l'Ampa es realitzarà el dissabte 17/02/2017. S'estan 
començant a treballar en diferents propostes e idees. 
Comunicacions: S'ha re activat el twitter i està funcionant força bé. D'altra banda, a la comissió 
li agradaria que féssim difusió entre els pares perquè, tal com fan els benjamins de Futbol de 
Taula, aquest tipus d'esdeveniments puguin publicar-se, o les actuacions dels nens a l'Escola, 
etc. Finalment es comenta el vídeo que es va preparar per fomentar les visites dels pares al 
menjador. Atès que es veuen massa les cares dels nens i les modificacions en la Llei de Protecció 
de Dades i Drets d'Imatge a menors s'ha de revisar i tenir l’autorització de la Isabel. 
Pedagògica: S'estan realitzant les revisions optomètriques a primer i a qualsevol altre alumne 
que en general el centre consideri que ho necessita. La propera xerrada es realitzarà el 
13/03/2017, se li enviarà recordatori amb la informació a comunicacions per a la seva publicació. 
S'autoritza la compra del llapis a la comissió i després se'ls ha d'abonar. D'altra banda es comenta 
que en altres centres, ISS, munta xerrades gratuïtes. La president ho consultarà amb l'Empresa. 
Extraescolars: La comissió ens informa que el proper 11/03/2017 es realitzarà l'audició de 
Música i teatre en anglès, i que se li comunicarà directament als pares. Les activitats estan 
funcionant correctament i en breu es començarà a preparar el catàleg per al proper curs. 
Finalment es comenta l'incident d'una alumna de quart que, atès que a partir de tercer els nens 
poden abandonar el centre sense que els hagin de recollir els pares, va marxar d’una 
extraescolar per decisió pròpia. El tema s'ha solucionat sense més problemes i l'alumna ha 
reconegut la seva falta. S'ha reforçat als monitors el fet de notificar qualsevol absència en les 
extraescolars immediatament perquè la coordinadora pugui posar-se en contacte amb els pares 
i confirmar els motius. 
Menjador: La comissió s'ha reunit amb la coordinadora per repassar incidències i tot està 
funcionant correctament. A través d'ISS s'han aconseguit totalment gratuïts uns penjadors 
reciclats que feien falta per a menjador i ja disposem del pressupost per canviar 40 llits de P3 
que ascendeix a 1.259,20 € més IVA i que són totalment necessaris. 
 
2.- Reunió Ampes 
El passat 31/01/2017 es va realitzar la primera Junta d'Ampes de l'Any. En l'ordre del dia es van 
tractar els següents punts: 
 
Subvenció Ampes: Com ja s'ha comentat en Junta amb anterioritat, la subvenció de l'Ajuntament 
s'ha de justificar mitjançant factures per acreditar el pressupost. L'any passat aquest tema va 
quedar aturat ja que el conveni que teníem no s'ajustava a la realitat. Finalment l'Ajuntament 
no va presentar l’esmentat conveni pel que la subvenció del 2016 s'ha perdut. Els pressupostos 
es tanquen i aquesta partida es perd per al destinatari. 



Totes les Ampes es queixen del desconeixement en aquest sentit i de la confiança plena que 
havíem dipositat a l'Ajuntament. Després d'un extens debat en aquest sentit, sense 
comprometre en absolut, afirmen que intentaran veure que poden fer per recuperar el saldo. 
 
Per a aquest any, l'assignació de la subvenció es realitzarà mitjançant un 45% de la partida fixa 
a totes les escoles i la resta s'assignarà mitjançant volum de classes. 
 
Per accedir a la subvenció (un cop ens presentin el conveni) necessitaríem presentar un projecte, 
pressupost o factura, que pugi quantitat similar a la que ens correspondria (entre 2.000-2.500 
€) o major (en aquest cas només ens donaran el assignat) 
 
Es proposa presentar el pressupost de les Llits. 
 
A més, en aquest punt, la President comenta que s'ha tornat a tractar amb direcció el tema 
d'ajudar a l'Escola. Tenen problemes amb les cortines del gimnàs, s'ha espatllat el motor i la 
intervenció costa entre 800'00-900'00 € 
 
Donada la intenció de l'Ampa de col·laborar sempre amb el centre i aconseguir que aquesta 
col·laboració sigui bidireccional, havent comentant direcció possibles regulacions i normatives 
noves per a l'ús dels pares del centre fora d'hores lectives, que sembla ser altres centres no 
permeten i el bon funcionament que en general està tenint la relació Ampa-Escola, s'aprova 
sol·licitar també aquest altre projecte per a la subvenció de l'Ajuntament. 
 
En el capítol Activitat de Suport a la Funció Educativa de les famílies la Núria ens comenta el poc 
èxit que ha tingut la darrera xerrada organitzada. 
 
Es debat sobre si el motiu són els temes, els horaris, etc. Un papa comenta que el millor dia per 
organitzar xerrades són els dilluns. D'altra banda es torna a debatre el tema dels horaris, que 
evidentment estan subjectes al ponent. També s'acorda realitzar una enquesta, via Ampes, quan 
sapiguem l'oferta per al pròxim curs, per tenir més orientació sobre que temàtica plantejar. 
 
La Mostra pedagògica serà el proper 19/03/2017 (dia del pare, fet que genera reiterades 
queixes) a la Pl. Anselm Clavé. Des de l'Ajuntament ens insisteixen un cop més en la nostra 
participació malgrat el descontent generalitzat en l'última Mostra. Queda clar que, si l'objectiu 
de les Ampes era aconseguir participació i explicar la nostra tasca no ho vàrem aconseguir, pel 
que, assistirem amb algun plantejament diferent i tenint clar que no exercirem de "cangurs" 
organitzant activitats per als nens mentre els papes recullen informació d'altres estands. També 
farem torns més curts per ser innecessari que estiguem tots les quatre hores allà plantats. 
L'Ajuntament ens passa diversos models de les idees que han pensat utilitzar com estand. 
 
La President sol·licita idees sobre activitats que puguin realitzar-se i que obliguin a la implicació 
de pares i fills. 
 
El tema de Carnaval, es sobrevé atès que ja vam tenir reunió amb l'Ajuntament sobre aquest 
tema. 
 
Sobre les Activitats de música l'Ajuntament proposa convidar a la propera reunió d'Ampes a algú 
representant de l'Escola de música perquè ens expliqui i ofereixi les activitats que realitza. 
 
Al torn de temes sobrevinguts es tracten diferents aspectes: 
 



- Se'ns informa que el mobiliari de cuina pertany al Departament, pel que qualsevol incidència 
amb ells haurien de solucionar-ho de forma gratuïta. Si hi ha algun problema posar-nos en 
contacte amb l'Ajuntament. 
- Es realitza la consulta per part d'altres Ampes i l'Ajuntament sobre la forma de regular les 
activitats extraescolars, si és per conveni o contracte. Totes les Ampes comuniquen que es 
realitzen contractes per prestació de serveis malgrat que les Empreses facturin directament a 
les famílies. 
- Ens comuniquen les dates per a les Festes de Final de Curs. Lola i Onze la faran el 10/06, el 
Turonet el 16/06 i el taula el 17/06. A més l'Onze farà la seva nit de les estrelles el 17/06 
- Es torna a debatre sobre el tema del bulling i l'assetjament escolar. Es considera la necessitat, 
per part de l'Ajuntament, d'oferir a les famílies suport, on dirigir-se i informació ja que, debatent 
el tema, es considera que al final la pròpia família acaba sent víctima al convertir-se en acusadors 
i molt més mal vista que els que suposadament han realitzat o permès l'assetjament. 
 
D'altra banda es sol·licita per part de l'Ajuntament l'enviament del Pla i protocol que estableix 
la Generalitat. 
 
Es tracta el tema des de diferents angles, sol·licitant més implicació i coeducació, a més de 
responsabilitat als centres i les famílies. 
 
Es parla en general de l'educació i el civisme, de les pintades que s'han trobat últimament al 
poble i d'organitzar més xerrades o tallers sobre el bulling. 
 
3. Torn obert de paraules 
 
La President exposa que el proper 03 de Març es celebrarà la jornada de portes obertes del 
Taula. Com sempre muntarem una taula, amb informació, roba i berenar. Un clàssic. 
 
Es demanen voluntaris per ajudar a la Rua de Carnaval, que vulguin acompanyar la comparsa, 
portant un kit de reparació bàsic  (cinta doble cara, grapadora, etc.) i aigua. La President sol·licita 
difusió perquè vinguin a ajudar membres de l’Ampa o coneguts. 
 
Es passa pressupost dels armaris i caseta per al pati. Es comenta la importància del sòl a la caseta, 
el cost aproximat ronda els 200,00 € i l'armari encara per decidir. S'aprova. 
 
La President comenta una carta que s'ha rebut per part d'un propietari dels pisos ubicats al 
Carrer Joan Oliver, queixant-se dels nens, suposadament alumnes del Taula, que es queden a la 
placeta jugant al sortir de classe i que destrossen el mobiliari de la finca, amb pedres i cops als 
vidres. Aquesta persona sol·licita una carta per part de l'Ampa per advertir a aquestes famílies. 
Després de debatre es considera que això no és un àmbit que correspongui al Ampa, ni tan sols 
hauria de correspondre al col·legi que educa els nens i no als pares. 
 
No hi ha més assumptes que tractar i es tanca la sessió 
 


