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Acta: AJ02-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 7 de Febrer 2018 
 
Assistents: 
 
Natàlia Barris, José Luis Martínez, Debla Aladrén, Lourdes Català, 
Pedro Valiente, Yolanda Sánchez, Beatriz Sánchez, Jèssica Albiol. 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta 
2-Repàs Comissions. 
3.-Precs i Preguntes. 
 
1.-Comentaris Presidenta: 
 
La Presidenta ens fa saber que el proper dia 2 de Març es realitzarà a 
l'Escola la jornada de portes obertes, per tant agrairia que hi hagués 
algú de l'AMPA, per poder explicar a les famílies que vénen a fer la visita, 
que fem i com funciona. La Lourdes i la Natàlia intentaran estar a la 
reunió. 
 
També ens comenta que hi haurà la mostra pedagògica del poble, però 
aquest cop no farà falta que hi hagi ningú, la mostra es farà conjunta amb 
la resta d'AMPA del poble. 
 
2.-Repàs Comissions. 
 
1. Menjador 
S'han de comprar tamborets per les taules del menjador, ja que s'han 
trencat uns 7, el cost de cada tamboret és de 15 a 20 euros. S'aprova per 
unanimitat la compra. 
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Han vingut molts pares per realitzar una queixa d'una monitora, la 
queixa és deguda al fet que la consideren massa estricta i autoritària amb 
els nens. Des de l'AMPA enviem un escrit a ISS perquè estiguin al corrent 
d'aquesta situació, i que ho parlin amb la monitora. 
 
Al cap d'uns dies ISS ens fa saber que ja han comunicat les queixes a la 
persona per poder resoldre aquest conflicte. 
 
Cara el pròxim curs es planteja treure els pícnic de les excursions, 
aquesta decisió es votarà a la pròxima assemblea. 
 
El contracte ja està signat per part de l'AMPA, només falta que sigui 
retornat per part d'ISS, s'ha renovat un any més. 
 
2. Projectes: 
 
S'han reunit amb la Fina, els comenta que en un termini màxim de 10 dies 
es comunicarà als alumnes i pares del centre, quines millores els 
hi agradaria per als patis i la intenció de realitzar un projecte per la millora 
d'aquests. 
 
3. Extraescolars: 
 
S'han reunit amb alguns proveïdors perquè ens facilitin un contacte de la 
persona responsable de l'activitat que es realitza a l'escola i també per 
signar el contracte. 
 
Es va parlar amb Triada sobre la queixa que va realitzar direcció del 
desgast dels instruments, ells consideren que no és així, però es tornarà a 
parlar d'aquest tema a l'inici del curs vinent. 
 
Salt idiomes ens comenta que costa molt realitzar una activitat atractiva 
pels nens, ja que l'escola no deixa que toquin les pantalles digitals 
per poder realitzar l'activitat. 
 
Aikido encara està sense tatami, ja que no s'ha pogut trobar cap amb el 
pressupost que es va acordar a la junta, per això decidim tornar a votar un 
nou pressupost de 700 euros. La votació és unànime. 
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4.- Precs i preguntes: 
 
Es comenta la problemàtica del nen amb necessitats especials que hi ha al 
servei del SAM, parlarem amb la FAMPA per poder assessorar-nos. 
 
Els dies vinents 20,22,27 de febrer i 1 de Març, es realitzarà als nens de 
primer, una valoració optomètrica, es decideix a la junta que les famílies 
que no són socis de l'AMPA, als seus fills no se'ls faci. 
Comunicarem la decisió a les famílies afectades mitjançant un 
correu electrònic. En el cas que vulguin fer la valoració als seus fills, 
aquesta tindrà un cost de 12 euros que hauran d'abonar a la coordinadora 
de serveis (Belen). 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Jèssica Albiol 
Secretaria AMPA Taula Rodona. 
 


