
ACTA JUNTA AMPA TAULA RODONA 12/12/2012

Data: 12-12-2012

ASSISTENTS:
Monica 
Narcís 
Tere 
Yolanda
Ricard
Emi
Jaume
Magalí

ORDRE DEL DIA:
TEMES PRINCIPALS

1. Renuncia de presidència a partir de l’ 1 de gener.
2. Reunió amb en Juli de la comissió econòmica.
3. Consell escolar: qui és presenta de l’ampa?

TEMES SEGUIMENT

4. C. Festes: festa de Nadal (14-12). Que es farà?
5. C. Casals: ludoteques dies festius. Colònies.
6. C. Pedagògica: Temes pendents?
7. Comunicació: mails ja tots complerts? Llei Wert. Comunicats. Pancarta
8. C. Extraescolars: contractes pendents de signar? Algun problema amb alguna
extraescolar?
9. Econòmica
10. Delegades: reunió amb elles
11. Calendaris de Nadal

DESENVOLUPAMENT DELS TEMES:

1. La Monica explica els seus motius per deixar la presidència de l’AMPA i es decideix 
anomenar com a President al actual Vicepresident Jordi Figuera. També 
s’anomena com a Vicepresidenta a la Yolanda Villafaina. L’actual equip de 
presidència es coordinaran per tal de gestionar els temes habituals amb l’escola, el 
municipi, els pares i la junta de l’Ampa. S’indica la necessitat de programar un pla 
de renovació de la Junta per tal d’assegurar la continuïtat al final de curs.

2. La Yolanda i el Jordi expliquen la reunió mantinguda amb la comissió econòmica i 
ratifiquen la conclusió de que els temes de les despeses i pressupostos es porten 
correctament. Com a directriu per evitar seguir parlant del mateix tema de forma 
recurrent es decideix dirigir les futures queixes a la Direcció de l’Escola o al  
Consell Escolar evitant futures posicions de dubte que no porten a cap  lloc.

3. S’explica la situació de la renovació del Consell Escolar i el Ricard Codinach 
expressa la seva intenció de presentar-se com a representat de l’Ampa. També la 
Magali presentarà la seva candidatura des de la posició de representat de Pares.



S’expressa la necessitat de fer una comunicació des de l’AMPA per potenciar la 
participació en les eleccions dels membres del Consell Escolar. Es decideix 
consultar-ho a la Direcció de l’Escola i actuar en funció de la resposta a aquesta 
consulta.

4. La comissió de Festes (Emi i Ricard) expliquen la programació de la festa de Nadal 
( 14/12/2012). Constarà d’un berenar ( sense xocolatada), Rifa Panera  i tallers de 
arbre de Nadal, caga Tió i Pessebre.
Des de la Junta s’expressa la necessitat de que es coordini millor la gent que 
assistirà els tallers.

També s’explica el desenvolupament de les reunions mantingudes i les crides de 
participació per reforçar la comissió amb noves incorporacions, S’indica la 
necessitat de que es faci participar en la comissió a  la gent nova per tal d’evitar 
que es cansin i acabin desertant.
Persones que han expressat el seu interès a formar part de la comissió de festes:
Montse Weisz, Laura Canela,Roser Rosines, Lourdes Perez, Toni Sierra, Oscar 
Carrion, Eli Altarriba, Edardo Ferrero, Eva Ruiz, David Rincon, Desiree Camino...

5. La Comissió de Casals i Colònies explica la situació de la preparació de les 
colònies ( 2 i 3 de Maig) amb detall de les cases que tenen reservades. Expliquen 
les últimes gestions i les tasques que s’està fent amb l’empresa proveïdora per tal 
d’assegurar la realització de les colònies.

6.
Es decideix:

--> Informar de les colònies la primera quinzena de gener i programar  la reunió 
d’explicació de les colònies la primera quinzena de febrer.2013.
--> El preu estimat serà sobre uns 100€
--> Potser plantejar en el futur la divisió de la comissió dividint la tasca dels 
Casals / Ludoteques i les de Colònies

S’explica que al final la Ludoteca del Pont de Desembre no es va programar per 
falta de nens.

Es detalla que la Ludoteca de Nadal costarà 75 € + 9€ d’acollida i es farà 
conjuntament amb l’AMPA del Lola i per primer cop també amb l’AMPA del Onze 
de Setembre . Fet que es constatà es molt positiu i obre les portes a futures 
participacions.

7. Es debat àmpliament sobre la posició que te que tenir l’Ampa en l’afer de la nova 
llei d’Educació que vol imposar el Govern Central . Finalment per vuit a favor i un 
en contra es decideix fer les següents accions:

• Col·locarem una pancarta de SOM ESCOLA el preu aproximat és de 57€ 
+IVA

•  Consultarem amb al tres AMPA’s si es volen afegir a la iniciativa i fer una 
comanda conjunta

      D’aquest temes s’encarregarà el Narcís

8. Extraescolars. Es comenta els problemes que han sorgit en l’extraescolar del 
migdia d’Arts Marcials i el canvi de monitor per intentar resoldre el problema.
Es decideix obrir les inscripcions d’aquelles activitats que encara tenen plaça a la 
tornada de les vacances de Nadal.



El Jordi comenta que a les activitats de Musica es farà un vídeo de promoció i una 
enquesta amb l’objectiu de valorar les activitats per part de les famílies 
participants,
La Tere comenta que aquesta enquesta es podria fer per totes les activitats, es 
decideix que es faci a la tornada de les vacances de Nadal.

9. Es comenta la necessitat d’enviar un mail per tal de potenciar la recollida de les 
samarretes tècniques demanades per les famílies i pendents de recollir en el 
despatx de la Belen

10. Es proposa enviar un mail per tal d’informar que ja es poden recollir els calendaris 
al despatx de la Belen,en horari de mati i tarda. Es comenta consultar-ho amb 
Monica per tal de determinar els horaris de recollida.

11. La Magali comenta que cal ordenar l’AMPA i que les decisions es prenguin a la 
Junta amb el consens de tothom. Fa una reflexió sobre la decisió de la producció 
dels calendaris d’aquest any i demana evitar que torni a passar que decisions que 
es prenen a una Junta quedin sense efecte. S 


