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Acta: AJ03-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 7 de març 2018 
 
Assistents: 
 
Natàlia Barris, Debla Aladrén, David Pros, 
Pedro Valiente, Yolanda Villafaina, Núria Asturgó, 
Ricard Codinach, Beatriz Sánchez, Jèssica Albiol. 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta i Tresorera. 
2-Repàs Comissions. 
3.-Precs i Preguntes. 
 
1.-Comentaris Presidenta i Tresorera: 
 
Tresorera: 
 
El Tatami de l'extraescolar d'Aikido ja està comprat, el seu cost 
final ha sigut de 782 euros. 
Sol·licita la comissió de festes si és possible que facin una 
previsió del cost que tindrà la festa de final de curs per poder 
calcular les despeses. Caldria tenir aquesta previsió per a la 
pròxima junta. 
 
Presidenta: 
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Es reuneix amb la mare del nen amb atenció a la diversitat, per 
poder explicar-li que els serveis que oferim ara mateix no estan 
preparats per atendre a nens amb atenció a la diversitat, li 
donem el nostre suport per sol·licitar ajuda a serveis socials, 
ajuntament, etc. 
 
S'ha endreçat el sota escala, li hem entregat material a la Pilar. 
Es decideix que les festes de sisè seran ells mateixos els 
encarregats de buscar el material que necessitin per realitzar la 
seva festa. 
 
Tot el que es recopila a la festa de la calçotada serà per la 
comissió de carnaval. 
 
2.-Repàs Comissions. 
 
Casals: 
 
Tenim nova proposta pel nou casal del Joan Esteve, es reuniran 
amb ell per acabar de tractar certs temes que van sortir a 
l'enquesta del curs passat. 
 
Projectes: 
 
S'ha enviat un segon Tokaap, per les famílies puguin ajudar amb 
les seves idees. És proposta obrir un correu electrònic perquè 
sigui més ràpid i fàcil per les famílies enviar les seves propostes, 
es comunicarà a la direcció de l'escola perquè ho facin saber a 
totes les famílies. 
 
Extraescolars: 
 
Es demana a la comissió de comunicació si és possible que facin 
arribar a les famílies que el pròxim dia 17 serà l'exhibició de 
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teatre amb anglès i música. 
 
Menjador: 
 
S'ha realitzat la comanda dels nou tamborets i també s'ha ficat 
una reclamació a l'empresa, a post venda pel 
deteriorament tan ràpid. 
 
Pedagògica: 
 
La xarrada que estava prevista per aquest curs amb 
David Bueno, es farà a principis del pròxim curs a la disponibilitat 
que té ell. 
 
4.- Precs i preguntes: 
 
Es comenta si es podria posar algun tipus de sistema per millorar 
l'aigua de l'escola, es consultarà amb algun professional si és 
viable i es valorarà en pròximes juntes si posar-ho o no. 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Jèssica Albiol 
Secretaria AMPA Taula Rodona. 
 


