
Acta: AJ10-2017 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 04 d’ Octubre 2017 
 
Assistents:  
 
José Luis Martínez, Yolanda Sánchez, Lídia Ortiz de Galisteo, Maria 
Martí, Debla Aladrén, Isabel Lopera, Natàlia Barris, David Pros, 
Lourdes Català, Eva Mercadé, Oriol Duran, Sonia Pérez. 
 
 
Orde del dia: 
 
1.- Repàs Comissions. 
2.-Consell Escolar. 
3.-Calendari Comissions. 
4.-Assemblea General. 
5.-Precs i Preguntes: 
 
 
1.-Repàs Comissions. 
   
Casals: 
Aquest curs ens farem càrrec d’ofertar la ludoteca per totes les 
escoles del poble, la primera serà el proper dia 13 d’octubre,  les 
inscripcions ja estan obertes. Es modificarà i/o afegirà una direcció 
de correu, així les altres escoles podran enviar les inscripcions . 
 
Pedagògica: 
Ja tenen el llistat de les xerrades previstes per aquest curs. 
Comenten que no poden accedir al correu. Ens plantegen com 
donar més difusió a les xerrades, la presidenta enviarà per 



WhatsApp al grup de FAMPA amb la finalitat que l’ajuntament i 
altres escoles ho publiquin a les seves webs. 
S’ha publicat el primer taller d’aquest curs “Créixer en Família”, 
començarà el dia 23 d’octubre, el dia 13 es tancaran les 
inscripcions ja que s’ha d’enviar el llistat a les persones 
responsables de realitzar-ho, si no arriba a un mínim de 15 
persones no es podrà realitzar. 
 
Extraescolars: 
Parlem amb Isabel sobre el tema de Logopeda, comenta que 
parlarà amb la mestra que va fer aquest comentari. 
 
Es realitza una votació per decidir si proporcionem al proveïdor 
d’Aikido el tatami, la votació ha sigut unànime, el material serà per 
l’Ampa i tenim un pressupost de 250 a 300 euros aprox. 
 
Continuem amb la problemàtica de les altes i baixes a les activitats  
un cop finalitzat el termini d’inscripció i un cop començades, no 
trobem cap solució ho continuarem debatent durant el curs. 
 
Es modificaran les inscripcions a l’ampa i de les activitats 
extraescolars per tal que surti per defecte l’autorització a publicar 
el llistat d’inscripcions. 
 
Menjador: 
Han estat revisant el contracte anterior per poder preparar el nou. 
Volen assegurar que es compleixen tots els acords. Es començarà 
ha introduir aliments integrals així com la pasta, l’arròs es ficarà 
com acompanyament. Ens demanen idees per millorar el 
contracte. 
 
Comunicacions: 
Isabel proposa fer el Facebook proactiu, que la gent sigui més 
participativa, sumant-nos o creant projectes educatius, 



alimentació sana, stop bulling, etc... d’una forma més dinàmica i 
participativa. 
 
2.-Consell Escolar: 

 Hi ha nous membres al Claustre de professors , 10 dels quals 
s’han incorporat aquest curs. 

 A P5 hi ha tres alumes nous, això ha sigut per la matrícula 
viva, consisteix en donar plaça a aquells nens que s’han 
traslladat d’escola durant el curs o a l’inici d’ell. 

 Es parla de la reducció d’hores a les vetlladores per part del 
departament d’ensenyament, això és degut a què cada cop 
hi ha més nens amb necessitats especials. 

 Els proposen tornar a fer la rua de carnestoltes al Parc de les 
Morisques, es mantenen en la seva decisió per motius 
pedagògics i el benestar del nens. Així doncs els hi sol·liciten 
un comunicat a les famílies de forma clara perquè ho puguin 
entendre. 

 Reclamen les reunions de principi de curs més aviat. 
Asseguren que es realitzen entre els dos últims dies de 
setembre i la primera quinzena d’octubre, per facilitar al 
professor el coneixement del grup. 

 Tracten el tema dels embornals del pati d’infantil, es 
comprometen a solucionar-ho amb l’empresa de 
manteniment. 

 L’escola no està adherida a l’ensenyament  nova21 , ja que 
s’ha de complir una sèrie de protocols i tot el claustre hi ha 
d’estar d’acord. 

 Consulten si existeix un protocol d’assetjament, el centre 
reconeix que no, estan actuant com indica el departament 
d’Ensenyament. Volen entrar a l’equip NO BULLING, però 
encara estan pendent de saber si han sigut admesos, ja es va 
lliurar tota la documentació. El projecte consisteix en fer 
formacions als professors. 



 Tornen a demanar la porta d’accés d’infantil, les obres 
començaran quant la Diputació de Barcelona signi el 
projecte. 

 Demanen si existeix la possibilitat de fer les entrevistes de 
tutor/a-famílies fora de l’horari escolar, la resposta és 
negativa. 

 
3.-Calendari Comissions. 
Demanen a les comissions que ens facilitin un calendari del 
funcionament d’aquestes, per tal de que si hi ha canvi de 
membres, els nous membres puguin disposar d’una guia del que 
s’ha de realitzar i en quins períodes de temps. 
 
4.- Assemblea General. 
L’ordre del dia serà el següent : 
-suggeriments. 
-Comissió nova. 
Parlarem amb Laura Moncho per si ens pot proposar com fer la 
assemblea més dinàmica. 
 
5.-Precs i Preguntes. 
La presidenta  demana que comprem una caseta per instal·lar al 
pati i poder ficar dintre el material de festes, així poder tenir el 
despatx de l’ampa endreçat. 
L’Oriol Duran s’encarregarà de fer les fotografies i calendaris de 
Nadal per les famílies. 
Es proposa tornar a realitzar sortides per a les famílies de l’escola, 
es parla de fer unes tres al any. 
 
No hi ha més assumptes a tractar i es tanca la sessió. 
 
 
   


