
Acta: AJ03-2013
Lloc: Escola Taula Rodona
Dia: 13 de març de 2013
Hora: 21:00 h
Lloc: a la sala de professors de l’escola

Assistents: Tere Caravaca, Yolanda Villafaina, Jordi Figuera,  Montse Portero, 
Magalí Mayol, Nuria Latre , Narcís Noguera, Ricard Codinach. Tatiana 
Rodriguez, Josep Vidal

Ordre del dia:

1.- Situació de colònies 2013

La comissió de colònies explica la inscripció a les colònies 2013 : 161 nens 

inscrits ( 10 menys que les inicialment previstes en la preinscripció)

P5 – 27 / 1º - 34 / 2 º-23 / 3º -28 / 4º -35 / 5º- 14

Tot està a punt per iniciar les colònies el mes de maig.

Finalment, el 3º s’ajunta a la mateixa casa de colònies amb els de 4º i 5º per 

un tema de volums de nens.

Falta un document que es repartirà els pares durant els pròxims dies.

2.-Casals d’estiu
El casal de Setmana Santa ja esta informat a les famílies .  Finalment es farà 

a l’escola Onze de Setembre. Les inscripcions es tancaran el 20 de març.

Es presenten unes primeres propostes de Casal d’Estiu ( ESMAR- Aula3-

Aula) + colònies. Es decideix que la comissió faci una valoració de les 

propostes i presenti la millor opció, tenint en compte que es necessari tancar-

ho amb una mica d’urgència.

Es comenta el tema de que a la reunió d’Ampes municipals es va dir que 

aquest any no es faria el casal d’estiu al Juliol a l’escola, la Montse informa 



que aquesta opció es va comentar però que en cap casa estava tancada la 

decisió, la junta decideix que cal ofertar una proposta de casal.

El Jordi  s’encarrega d’avisar a l’Ajuntament per tal de que ho tinguin en 

compte

3.-La festa de la primavera.

S’ha treballat conjuntament amb la Comissió Pedagògica i la Comissió de 

Festes per definir el contingut i l’estructura de la festa. Inicialment es farà el 

dia 27 d’Abril       

El tema principal es Sant Jordi ( una fira medieval).

Idees:

- Concurs d’esmorzars ( ho gestiona 6º)

- Taller participatiu ( ho gestiona 6º)

- Mercat (ho gestiona 6º)

- Jocs medievals ( tornejos, jocs clàssics...)

- Conta contes per edats ( 2 grups) 

- Titelles

- Concurs de contes ràpids/ amb dibuixos

- Premis de jocs medievals/ concurs de contes

- Tallers de espasa i barret de princesa

Es decideix que l’actuació musical  es farà en l’entrega de premis i es 

descarta la possibilitat de fer les audicions dels altres grups de l’activitat de 

música.

Es comenta que seria necessari poder disposar d’un aparell de so per tal 

d’utilitzar-ho  en les festes de l’AMPA. Es seguirà buscant un pressupost i es 

presentarà a la pròxima junta, s’encarrega el Ricard i el Emi.

La Magalí fa constar que es necessari tenir una pla de despeses per tal de que 



les comissions que tenen una necessitat de diners puguin disposar d’una guia 

de quan es poden gastar en el moment de dissenyar les seves activitats. La 

Yolanda i el Jordi es comprometen a portar una proposta de pla per la 

propera Junta.

4.- Extraescolars 

Es comenta el tema de que en les extraescolars del migdia seguim tenint 

problemes. Es comenta la reunió mantinguda amb la Direcció i es proposa 

que sigui la mateixa comissió que parli amb el equip Directiu.

5.-Portes Obertes,prescripcions a l’escola.
Es comenta l’èxit de la convocatòria de la jornada.

6.-Premis de FAPAC. Presentem una proposta .

Es decideix presentar el projecte de “Fem Taula, Participa! “. El Jordi 

s’encarrega d’enviar la convocatòria.

7.- Iniciativa del semàfor per controlar sorolls pel menjador

Es comenta de preguntar a Activa si es necessari disposar d’aquest semàfor.  

i consultar el preu de l’aparell. A partir d’aquesta informació es decidirà que 

fer.

8.- Xerrades per Pares. Comissió pedagògica
La comissió pedagògica explica les diferents propostes de xerrades per 

pares:

a) Vist les últimes situacions doloroses de la mort de persones de la 

comunitat educativa a l’escola, es proposa realitzar una xerrada que 

abordi el tema de la mort i com explicar-ho als nens. 



b) S’esta buscant altres xerrades 

9.- Comissió Llibres
Es comenta que s’estan reben propostes de proveïdors de llibres amb 

unes ofertes increïbles. S’analitzaran totes les ofertes per tal de buscar la 

millor opció pel curs vinent.

El president
Jordi Figuera

La secretària
Nuria Latre


