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Acta: AJ10-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 3 d’Octubre 2018 
 
Assistents: 
 
Ricard Codinach, Lourdes Català, Yolanda Tena, José Luis Ruiz, Maria Martí, Yolanda 
Sánchez, Debla Aladrén, Beatriz Sánchez, Ana Fernández, Anna Martí, Fran Frias, Irene 
Coca, Astrid Sanz, Núria Asturgo, Lídia Ortiz, Pilar Vega, Natalia Barris i Jèssica Albiol. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta. 
2- Tresoreria 
3.-Preparació assemblea 
4.-Festa castanyada 
5.-Renovació web 
6.-Noves incorporacions 
7.-Comentaris Consell Escolar 
8.-Repàs comissions 
9.-Precs i preguntes 
 
 
 
1.-Comentaris Presidenta: 
 
El 16 de Desembre és la Marató de TV3. Sol.licita buscar idees/activitats per 
col.laborar, la data límit per informar és el 19/10/18. 
Es contactarà amb les AMPAS de les altres escoles i instituts per proposar repetir 
l’activitat de les llums de led. 
 
2.-Tresoreria 
 
El 15 d’Octubre es passarà el càrrec de la quota de l’AMPA. 
 
3.- Preparació assemblea 
 
 - L’assemblea d’inici de curs serà el 10 d’Octubre  a les 19,30h. 

- Pla del curs. 
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          - Presentació de noves comissions. 
          - Aprovació de la nova secretària. 
  
4.- Festa castanyada 
 
La festa serà el 26 d’Octubre. 
El berenar anirà a càrrec de ISS. 
La comissió de festes sol.licita comprar els cacaolats de la festa, es dona l’aprovació 
per fer la compra. 
El benefici de la venta de castanyes serà per als alumnes de 6è. 
Es necessita un bidó nou per torrar les castanyes, ja han mirat opcions per comprar-ne 
un a wallapop amb un cost aproximat d'uns 25€. (finalment no es farà la compra ja que 
el marit de Pilar Vega cedeix un per l'AMPA) 
S’organitza concurs de carabasses amb tres premis de 15€, 20€ i 30€ per bescanviar a 
la papereria DINA4. 
 
5.- Renovació web 
 
S`esta gestionant positivament la renovació de la web amb el Ricardo, marit de la 
Yolanda Sánchez, amb un cost asumible. Creuen que fins principis d'any no estarà 
finalitzada. 
Quan la nova web estigui activa, es farà el canvi de AMPA a AFA. 
 
 
6.- Noves incorporacions 
 
S’incorporen com a membres de la junta de l’AMPA Irene Coca  i Fran Frias, pares de 
P3. Per ara formen part de la junta sense vincular-se a cap comissió. 
 
 
7.- Comentaris Consell Escolar 
 
-Es posa en funcionament el projecte probulling, s’escolliràn dos alumnes de 6è al mes 
que tindràn la funció de “vigilants” per evitar situacions de assetjament escolar. 
 
- L'escola s'ha apuntat a un nou programa del Departament Escolar que es diu 
Corresponsabilitat, consisteix en un seguiment de tots el objectius que marca el centre 
a nivell curricular i ajuda a conseguir-los. 
 
-Es decideix no seguir amb el pla de fruita a l’escola, els principals motius son que es 
llançava molta fruita i la manipulació de l’aliment no era el adecuat. Es proposarà 
establir un dia a la setmana  de fruita que portaran els nens des de casa per a que els 
alumnes continuin amb un pla de fruita. 
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8.- Repàs de comissions 
 
Festes: 
Aquest mes es comunicarà l’inici d’inscripcions per carnestoltes. 
A l’assemblea es farà una crida a cavallers, hi han pocs membres. 
La festa de Nadal serà el 21 de Desembre i el 15 de juny la festa de fi de curs. 
 
Menjador: 
Estem a l’espera que ISS passi el procediment  que segueixen per a què els alumnes 
escullin el menú. Queda pendent de determinar i aclarir el projecte MENJA B. 
Es comenta que els pares “parlen” que el dinar no és bo però no hi ha cap queixa 
formal al respecte. 
L’Astrid  Sanz entra com a nova incorporació en la comissió de menjador i la Maria 
Martí surt, de moment no ha decidit a quina nova comissió formarà part. 
 
Extraescolars: 
Van començar el dia 1 d´octubre amb tota normalitat. 
Aquest mes es firmaran els contractes amb els proveïdors. 
A principis de Novembre es farà un control d’extraescolars. 
Quan tinguin algun extra (entrega de medalles….) es farà crida a cavallers. 
Es sol.licita que no coicideixi la festa d’extraescolars amb la de 6è, es proposa data per 
la festa de 6è el 7 de Juny i festa de fi de curs el 15 de Juny. 
 
Projectes: 
El 15 d’Octubre a les 11h es reuniran amb l’ajuntament per revisar la proposta, ja que 
hem quedat en cinquè lloc però, no estem dins dels guanyadors perquè superem amb 
el nostre pressupost els 200.000 euros . 
A la reunió aniran la Debla Aladren i la Beatriz Sánchez. 
 
Pedagògica: 
Estan quadrant les dates per poder començar amb les xerrades. 
 
Es rep informació de xerrades gratuïtes: 
 
-Dentista Dr.Joan Herrera. 
-Osana: 
 .Alimentació saludable 
 .Hormones femenines 
 .Tallers abdominals i hipopressives 
 .Moviment expressiu d’adults 
-Xerrada dels Mossos d’Esquadra dirigida als nens. 
 
Es rep també informació d’una xerrada del neurocirurgià David Bueno amb un cost de 
200€. 
Revisions optomètriques als nens es faran com cada any als alumnes de Primer. 
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Casals: 
S’ofereix ludoteca pel 2 de Novembre a totes les escoles del poble. 
 
 
9.-Precs i preguntes 
 
-Delegats: Es decideix crear un grup de wathsapp nou amb l’Anna Martí, la nova 
delegada de delegats,  d’administradora. 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretària AMPA Taula Rodona. 
 


