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Acta: AJ11-2017 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 08 de Novembre 2017 
 
Assistents:  
 
Natalia Barris, José Luis Martínez, Yolanda Sánchez, Debla Aladrén, Cèlia Monne, Núria 
Asturgo, Maria Martí, Carme Enrique, Sonia Pérez, Lídia Ortiz De Galisteo, Beatriz 
Sánchez, Jèssica Albiol. 
 
 
Ordre del dia : 
 

1.-Valoració festa castanyada i Assemblea. 

2.-Propostes Marató. 

4.-Repàs Comissions. 

3.-Precs i Preguntes. 
 
 
 
 
 
1.-Valoració festa Castanyada. 
 
La Presidenta es va reunir amb els membres de la comissió. Se’ls comunica que Belen li 
fa saber a la presidenta que ha desaparegut material del vestuari que està al pati, la 
direcció de l’escola també ens notifica que hi havia gent per dintre l’escola i no està 
permès. 
Els membres de la comissió decideixen que la idea de tornar a muntar una barra de bar 
no es tornarà a fer ja que no va anar gaire bé, la recaudacció va anar tota per als alumnes 
de sisè. 
Per la propera festa la presidenta suggereix tenir a una persona responsable que es faci 
càrrec d’organitzar a la gent que va a ajudar i pugui controlar que quan es recull tot 
estigui al seu lloc. 
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Valoració Assamblea: 
 
 Els membres que van estar a l’Assemblea, la valoració és molt positiva. Van sortir moltes 
propostes, entre una d’elles es va valorar la posssibitat d’exterioritzar les extraescolars, 
però es considera massa complicat de trobar una empresa que pugui oferir tots els 
serveis que ara mateix tenim. Van sortir unes mares que ajudaran a fer projectes per la 
millora dels patis. Es planteja la possibilitat que cara les pròximes incripcions per 
extraescolars es puguin fer via web. 
 
2.-Propostes Marató. 
 
L’escola Onze de Setembre realitzarà una caminata popular. La inscripció tindrà un cos 
(encara el desconeixem), serà la donació per la Marató, ens sumem a la seva proposta, 
han de dir quin dia serà. 
 
 
 
3.-Repàs Comissions. 
 
1. Projectes: 
 
S’han reunit amb direcció. Direcció ja tenia pensat fer millores en els patis de l’escola, 
es vol començar amb el d’infantil. La idea és fer participar a les famílies, primer que 
donin idees, de totes les que surtin s’escollirà una, es realitzarà un projecte, finalment 
saber quin cost tindrà i així poder demanar els diners. 
 
Extraescolars: 
 
Estan mirant el Tatami, però està costant trobar-ne un ja que el gruix mínim necessari 
és de 3cm i de moment tot el que s’ha trobat supera el pressupost que es va acordar a 
la junta del mes d’octubre, continuarant buscant, per altre banda ja han començat a 
reunir-se amb alguns proveïdors per firmar els contractes. 
 
Pedagògica: 
 
Des de direcció els hi demanen tractar el tema de Neurologia amb els nens (David 
Bueno) ja s’han possat amb contacte amb aquest noi per saber quin cost tindria que 
vingués a fer una xerrada i quina disponibilitat té. 
També es volen tractar els seguents temes per aquest ordre: 

 Bulling. 

 Sobreprotecció dels pares. 
 

Bea proposa fer alguna xerrada sobre nens amb TDA/TDAH, es buscarà qui la pugui 
realizar. 
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Menjador: 
 
Han tingut reunió amb ISS per revisar el contracte. El curs anterior no es va fer la neteja 
de les Cortines, sí es va realizar la pintura, en compensació de què no es va fer la neteja 
es pintará el despatx de Belen i l ‘Ampa. 
Es valora la possibilitat de treure un torn de menjado. P4 i p5 menjarien a les seves aules 
com fa actualment p3. S’estudiarà quin cost té fer aquest canvi per poder veure si és 
factible portar-ho a terme. 
Les activitats que es realitzaven fins ara a l’estona del pati, han quedat anul.lades, Belen 
realitzarà una nova proposta . 
 
Roba: 
 
Tenen stock de tot, només fa falta les samarretes tèrmiques que arribaran en uns dos 
dies. 
 
Casals: 
 
A causa que el 21 de Desembre els nens no tindran escola perquè s´ha decretat dia no 
lectiu, es mirar`s si es possible ofertar aquest dia amb servei de ludoteca, es parlarà amb 
direcció, ajuntament per veuree si és posible portar-ho a terme. 
 
 
Sense més assumptes a tractar es dóna per finalitzada la reunió. 
 
 
Jèssica Albiol 
Secretaria AMPA Taula Rodona. 
 


