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Acta: AJ01-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 17 de Gener 2018 
 
Assistents: 
 
Eva Mercader, Natàlia Barris, José Luis Martínez, Debla Aladrén, Sonia Pérez, David 
Pros, Ricard Jèssica Albiol. 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta 
2.-Repàs Comissions. 
3.-Precs i Preguntes. 
 
1.-Comentaris Presidenta: 
 
La Presidenta comenta a la comissió de festes que el despatx del ampa s'ha de treure 
algunes coses com taules i material, comenten des de la comissió que es tiraran les 
taules i la barbacoa es deixarà recollida al pati. 
 
Tresorera 
 
S'ha de mirar de canviar de banc, ja que amb l'entitat que estem treballant ens 
cobren massa comissions, el pròxim 1 de Març és reunirà amb una noia del Banc 
Sabadell per veure si es pot resoldre aquest tema. 
 
2.- Repàs Comissions. 
 
Pedagògica: 
 
El mes vinent de Febrer es realitzaran les valoracions oftalmològiques nens de 
primer, té un cost aproximat de 572 euros. S'aprova el pressupost per unanimitat. 
 
El pròxim 23 Gener és farà la xerrada dels Mossos d'Esquadra als pares sobre els perills 
d'internet, aquesta xerrada tindrà lloc a la Biblioteca de l'escola a les 19 h. 
També es realitzarà aquesta xerrada pels nens de l'escola en horari l'ectiu. 
 
S'està intentant tancar un dia amb David Bueno, perquè vingui a fer una xerrada a 
l'escola, té un pressupost aproximat de 200 euros, es parla de la possibilitat de 
què les persones que vinguin paguin uns tres euros, això s'acabarà de decidir en 
properes juntes. 
 
La Professora Carme Soto demanà ajuda per la Biblioteca, David proposa fer una 
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comissió, o que els alumnes de 6è ajudin a organitzar la biblioteca. 
 
Menjador: 
 
Està pendent de tancar el contracte, els dies vinent es reuniran amb el Naïm. 
 
S'estan trobant que els tamborets del menjador es trenquen, es parlarà amb el 
proveïdor per veure quina solució podem trobar. 
 
Casals: 
 
El pròxim dia 12 de Febrer és festa de lliure disposició es publicarà el servei de 
ludoteca per totes les famílies del poble. 
 
 
3.-Precs i Preguntes 
Es comenta que els estatuts del ampa estan força antics i en 
una assemblea ordiaria s'hauria d'aprobar la modificació. 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
 
 
Jèssica Albiol 
Secretaria AMPA Taula Rodona. 

 
 
 
 
 


