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Acta: AJ03-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 11 d’ Abril 2018 
 
Assistents: 
 
Natàlia Barris, Debla Aladrén, Isabel Lopera, Núria Asturgó, José 
Luis Martínez, Juan Suárez, Beatriz Sánchez, Jèssica Albiol. 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta i Tresorera. 
2-Repàs Comissions. 
3.-Precs i Preguntes. 
 
1.-Comentaris Presidenta: 
 
Presidenta: 
 
Es debat el tema de nens amb atenció a la diversitat, es busca la 
manera de què tinguin una atenció adequada per ells. 
Es realitzarà una assemblea aquest mes d'abril per exposar el 
tema amb la resta de famílies de l'escola. 
S'enviarà una carta al departament d'ensenyament 
des del consell de pares expressant la nostra situació a veure 
quin tipus d'ajuda ens poden proporcionar. 
 
2.-Repàs Comissions. 
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Casals: 
 
S'ofereix ludoteca pel pròxim dia 30 d'abril. 
El casal d'aquest curs el farà Joan Esteve, la temàtica 
serà el Forescat. 
Es parlarà amb el Joan si és possible que la paga i senyal sigui 
més ordenada que altres anys. 
S'arriba a un acord amb les altres AMPAS del poble que la reunió 
conjunta per presentar tots els casals ja no es realitzarà, i 
només és farà la presentació de cada escola el seu casal. 
 
Projectes: 
 
S'ha rebut 4 propostes per e-mail de les famílies, aquesta 
setmana és reuniran els Mestres de l'escola i la següent els 
membres de la comissió de l'AMPA amb els Mestres que porten 
des de l'escola també el projecte per tractar el tema i veure com 
evoluciona. 
 
Menjador: 
 
Per tercer any consecutiu es tornen a tenir paneroles al 
menjador de l'escola, s'ha informat a l'ajuntament perquè 
prengui mesures. 
Els tamborets ja estan reparats, en tenim tres que estan amb mal 
estat, ens posem amb contacte amb el comercial perquè vingui a 
veure'ls. 
 
Pedagògica: 
 
Para 5è i 6è es realitza una xerrada, Reptes i habilitats per 
negociar en família, es donara difusió via delegats i per la web. 
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Festes: 
 
Es busquen alternatives per la festa de final de curs, sobre el 
menjar, etc. per la propera junta és decidirà que es fa, la festa 
serà el pròxim dia 16 de Juny. 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Jèssica Albiol 
Secretaria AMPA Taula Rodona. 
 


