
Acta	  :	  AJ04-‐2014 !
Lloc	  :	  Escola	  Taula	  Rodona !
Data	  :	  01	  d’Abril	  del	  2014  !
Inici	  de	  la	  Junta	  :	  21:00	  !
Assistents:	  Yolanda	  Villafaina,	  Ricard	  Codinach,	  Ramon	  Corominas,	  Beatriz	  Sánchez,	  
TaFana,	  Montse,	  Rosa	  Saez,	  David	  Pros,	  Eli	  Altarriba,	  Montse	  .	  	  !
Ordre	  del	  dia:	  

1. Comissions	  

2. Fira	  d’enFtats	  

3. Precs	  i	  Preguntes	  

!
1.-‐	  Comissions	  

1. David	  explica	  que	  els	  cassals	  d’esFu	  ja	  s’ha	  fet	  la	  tria	  definiFva	  i	  que	  començaran	  el	  25	  de	  
Juny.	  

El	  Taula	  farà	  angles	  amb	  la	  empresa	  Clouda	  i	  la	  reunió	  informaFva	  serà	  el	  28/04/14	  

El	  Puri	  ho	  farà	  la	  seva	  pròpia	  empresa	  i	  la	  reunió	  serà	  29/04/14	  

L’Onze	  farà	  amb	  Abac	  i	  la	  seva	  reunió	  serà	  el	  05/05/14	  

El	  Lola	  aquest	  any	  Fndrà	  a	  Esmar	  i	  la	  reunió	  es	  farà	  el	  06/05/14	  

L’escola	  de	  Música	  farà	  la	  seva	  reunió	  el	  07/05/14	  a	  Can	  Barra.	  

Per	  úlFm	  el	  Turonet	  amb	  Aula	  farà	  la	  seva	  reunió	  el	  05/05/14	  

!
Dels	  dies	  12	  de	  Maig	  fins	  al	  23	  es	  farà	  la	  pre-‐inscripció	  i	  les	  llistats	  sorFran	  al	  30	  de	  Maig	  del	  
2014.	  

2. TaFana	  ens	  explica	  que,	  finalment,	  es	  va	  haver	  d’anular	  la	  píndola	  del	  cine	  ja	  que	  hi	  havia	  
molt	  poc	  fòrum,	  en	  parFcular,	  només	  una	  persona	  del	  Taula.	  Es	  debaten	  les	  raons,	  el	  temps	  
de	  duració	  de	  la	  xerrada,	  per	  exemple,	  i	  la	  impossibilitat	  d’assisFr	  amb	  parella	  per	  no	  poder	  
deixar	  els	  nens,	  tenint	  en	  compte	  que	  es	  tractava	  d’una	  xerrada	  desFnada	  als	  pares	  com	  a	  
parella.	  	  

Aquest	  mes	  correspon	  el	  07/05/2014	  la	  xerrada	  sobre	  trastorns	  de	  l’aprenentatge.	  



També	  s’han	  plantejat	   fer	  dos	  acFvitats	  més,	  de	  ball	   i	   risoteràpia	  en	   família,	  però	  per	   les	  
dates	  es	  molt	  complicat.	  Es	  podria	  incloure	  d’alguna	  manera	  a	  la	  festa	  de	  fi	  de	  curs,	  donat	  
que	   el	   procés	   de	   selecció	   i	   valoració	   de	   l’acFvitat	   ja	   esta	   fet.	   Aquesta	   opció	   s’hauria	   de	  
traslladar	  a	  la	  comissió	  de	  Festes.	  

3. Eli	   ens	   comenta	   el	   tema	   del	   úlFm	   dia	   de	   fruita	   i	   la	   poca	   gent	   que	   hi	   havia.	   S’hauria	   de	  
reprendre	  l’avís	  amb	  temps	  als	  pares	  mitjançant	  delegades.	  	  

4. Des	  de	  la	  comissió	  de	  menjador	  Rosa	  ens	  explica	  que	  es	  proposa	  la	  devolució	  del	  10%	  que	  
s’ha	  cobrat	  de	  mes	  mantenint	  el	  monitor	  del	  qual	  s’havien	  de	  despendre	  i	  així	  mantenint	  
les	  condicions	  de	  raF	  acordades	  inicialment	  amb	  ells.	  

!
2.-‐	  Fira	  d’En>tats	  

!
Des	  de	  la	  comissió	  de	  festes	  explicant	  el	  plantejament	  de	  com	  es	  realitzarà	  les	  acFvitats	  del	  
dissabte.	  	  

Finalment	  es	  realitzaran	  escuts	  i	  espasses	  de	  cartró	  i	  barrets	  de	  Princesa.	  

Es	  necessiten	  col·∙laboradors	  per	  tal	  que	  no	  esFguin	  sempre	  les	  mateixes	  persones	  atenen	  
als	  nens.	  	  

La	  proposta	  es	  fer	  torns	  de	  dues	  hores	  de	  tres	  persones	  cada	  torn,	  tenint	  en	  compte	  que,	  a	  
més,	  sempre	  hi	  haurà	  una	  persona	  de	  comissió	  de	  Festes	  voltant	  per	  l’Estand.	  

La	  secretaria	  prepara	  un	  Excel	  que	  enviarem	  per	  correu	  a	  tots	  els	  membres	  de	  la	  junta	  per	  
tal	  que	  omplin	  aquest	  quadrant	  i	  finalment	  ho	  farà	  arribar	  a	  festes	  perquè	  puguin	  cobrir	  els	  
torns	  que	  falten.	  

!
3.-‐	  Precs	  i	  Preguntes	  

!
La	   presidenta	   informa	   que,	   com	   cada	   anys,	   s’ha	   fet	   una	   aportació	   a	   la	   Comissió	   de	  
Carnestoltes	  de	  65,00	  €	  pel	  lloguer	  del	  remolc.	  


