
Acta	  de	  Junta	  AMPA	  Taula	  Rodona

Acta	  :	  AJ09	  -‐2013

Lloc	  :	  Escola	  Taula	  Rodona

Data	  :	  17	  setembre	  2013

Inici	  de	  
la	  Junta	  :	  21:30

Assistents	   :	   Yolanda	  Villafaina 	   ,	   Magali 	  Mayol 	   ,	   Montse	   Ollé	   ,	   Rosa	   Sáez,	   CrisJna	  
Penelas 	   ,	   Montserrat	   Porter	   ,	   Ricard	   Codinach	   ,	   Narcís 	  Noguera	   ,	   Tere	   Caravaca 	   ,	  
Beatriz	  Sánchez.

Ordre	  del	  dia:
1-‐	  	  Assumptes	  pendents	  de	  les	  comissions	  
2.-‐	  Organigrama	  amb	  les	  dades	  actualitzades	  de	  la	  Junta	  
3.-‐	  Dimissió	  de	  Catherina 	  Corria 	  com	  a 	  presidenta	  ,	  així	  com	  l'elecció	  del	  seu	  subsJtut	  
3.-‐	  Precs	  i	  preguntes.

1	  .	  –	  Comissions

1.1:	   	   Rosa 	  ,	  responsable 	  de	  la 	  comissió	  del 	  menjador	   ,	   explica	  que,	  finalment,	  	  
s'ha 	   renovat	   el	   contracte 	  per	   dos 	  anys 	  segons 	   les 	  condicions	   explicades 	  en	   l'Acta	  
anterior	   ,	   les 	  quals 	  es 	  recorden	  .	  Es 	  comenta	  també	  el 	  tema 	  de 	  penjar	  a 	  la 	  web	  de 	  l'	  
AMPA	   la	   informació	   relaJva	  a 	   les 	  tarifes 	  del 	  menjador	   ,	   així	   com	   el 	  formulari	   per	  
adherir-‐se	  a	  aquest	  servei	  .	  Rosa	  sol·∙licitarà	  l'imprès	  a	  Betlem	  i	  l'hi	  farà	  arribar	  a	  Narcis.

1.2:	  	  CrisJna	  exposa	  l'organització	  dels	  casals 	  i	  ludoteques	  d'aquest	  curs.	  Encara	  
no	   està 	   clar	   si 	   l'escola	   s'encarregarà	   aquest	   any	   de	   fer	   les 	   colònies 	   ,	   ja 	   que	   ,	  
aparentment	  ,	  no	  es 	  plantegen	  en	  el	  calendari 	  escolar	  .	  En	  cas 	  que 	  no	  hi 	  hagi 	  proposta	  
per	  part	  de	  l'escola,	  es 	  debatrà	  i 	  es 	  valorarà	  realitzar	  un	  cop	  més 	  a 	  través 	  de	  l'Ampa 	  ,	  
creant-‐se	  una	  comissió	  específica	  amb	  aquesta	  finalitat	  .

Es 	  comenten	  diferents 	  idees	  sobre	  el 	  Casal	  de 	  Nadal	  i 	  vacances,	  així	  com	  la 	  possibilitat	  
que 	  aquest	  es	  realitzi 	  per	  dies 	  ,	  en	  lloc	  de	  per	   setmanes	  ,	  ajustant-‐se	  més 	  al 	  calendari	  
d'aquest	  curs	  i	  a	  l’economia	  domesJca.

Les	  ludoteques	  d'un	  dia	  es	  realitzaran	  com	  sempre	  amb	  AcJva	  .

La 	   intenció	   és	  mantenir	   la 	  col·∙laboració	   amb	  els 	  altres	  Ampes 	  a 	  l'hora 	  de 	  realitzar	  
Casals	   ,	   ja 	  que	  ,	   per	   qüesJó	  de	  mínims 	  ,	   és	  el 	  més 	  convenient	   .	  Malgrat	   això	   ,	   de	  
vegades 	  es 	  reben	  queixes 	  per	  part	  dels 	  pares 	  per	  si 	  el	  casal	  no	  toca	  fer-‐ho	  al 	  Taula 	  i 	  els	  
pares	   s'han	   de 	   desplaçar	   a 	   un	   altre 	   centre	   .	   Malgrat	   això	   ,	   s'aprova	  mantenir	   la	  
col·∙laboració	  amb	  la	  resta 	  d'Ampes 	  ja	  que 	  es	  considera	  que 	  és	  prioritari 	  el 	  que	  pugui	  
fer-‐se	  el	  Casal	  perquè	  hi	  hagi	  nens	  suficients,	  al	  lloc	  on	  aquest	  es	  realitzi.
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Narcis 	  aprofita	  per	  comentar	  que 	  Joan	  ,	  del 	  Casal 	  del 	  Taula,	  s'ha	  ofert	  a	  fer	  la 	  setmana	  
de	   colònies	   que	   aquest	   any	   ha	   realitzat	   Àger,	   així	   com	   la	   seva 	   opinió	   sobre 	   el	  
"canibalisme"	  que	  va	  percebre	  en	  la	  presentació	  dels	  casals	  per	  mera	  competència	  .
També	   es 	   parla	   sobre	   l'estat	   del 	   gimnàs	   després	   del 	   Casal 	   d'EsJu	   .	   Joan	   s'ha 	   fet	  
responsable	  de	  les 	  taques 	  que	  va	  ocasionar	  seus 	  adhesius 	  ,	  però,	  hi 	  ha 	  altres 	  taques 	  de	  
les	  que	  es	  desconeix	  l'origen	  .

	  	  	  	   1.3	   :	  Magalí	  explica	  que	  la	  comissió	  pedagògica	  es 	  reunirà 	  la 	  setmana	  que	  ve	  i 	  
acabaran	  de 	  quadrar	  el 	  seu	  planning	   ,	   però,	   la	  seva 	  intenció	  és 	  mantenir	   la 	  línia	  de	  
l'any	   anterior	   però	  encara 	  no	  hi 	  ha	  res 	  definit	   .	   Yolanda	  explica	  que	  l’Ajuntament	  té	  
una 	  mena	  de 	  "borsa 	  de 	  xerrades"	  dirigides 	  als 	  col·∙legis	  ,	  per	  la 	  qual	  cosa	  es 	  comprovarà	  
aquesta	  vía	  per	  ampliar	  les	  possibilitats	  .

	  	  	   1.4	   :	   	   Tere	  ,	   fins 	  que	  no	  s'acabin	  les	  inscripcions 	  ,	   no	  podrà 	  facilitar	   les 	  dades 	  
definiJves 	  sobre 	  les	  extraescolars 	  .	  Prepararà	  tota	  la 	  informació	  el 	  dilluns	  23	  per	  a 	  la	  
reunió	  del	  Consell	  i	  la	  lliurarà	  al	  director	  .

Narcis 	  proposa	  que	  es 	  podria 	  donar	  l'opció	  de	  que	  els 	  nens 	  provin	  les 	  acJvitats	  durant	  
uns 	  dies	  ,	  com	  a	  captació	  ,	  perquè 	  els	  pares	  s'assegurin	  que	  al	  nen	  li 	  agrada	  l'acJvitat	  .	  
Tere	  explica 	  que	  ,	  per	  qüesJons	  de	  logísJca 	  ,	  ara	  mateix	  és 	  inviable	  ,	  no	  obstant	  això,	  si	  
un	   nen	  abandona	  el 	  projecte	   en	   la	  primera	  setmana	   i 	  ho	   comunica 	  a	   través	  de	   la	  	  
Belén,	  no	  se	  li	  carrega	  el	  rebut	  .

Finalment	  s'acorda 	  no	  publicar	  cap	  avís 	  a	  la 	  web	  i 	  ,	  per	  al	  curs	  vinent	  o	  més	  endavant	  si	  
les 	  extraescolars	  no	  cobreixen	  el 	  seu	  conJngent	   ,	   realitzar	  algun	  Jpus	  de	  jornada 	  de	  
portes	  obertes	  .

	  	  	  	   1.5	   Per	   úlJm	   ,	   Yolanda 	  ,	   detalla 	  l'estat	   actual 	  dels 	  comptes 	  de	   l'	   Ampa	   .	   Es 	  
recorda	  el	  tema	  d'actualitzar	   les 	  domiciliacions	  via 	  motxilla 	  ,	  com	  s'havia	  previst	  en	  la	  
reunió	  anterior	  .

També	   s'acorda 	  publicar	   que	   ,	   als	   no	   associats	   ,	   pagaran	   un	   rebut	   de	   20,00	   €	   en	  
concepte	  de	  matrícula	  per	  cada	  acJvitat	  .

2	  .	  -‐	  Organigrama	  i	  dades	  actualitzades
	  
La 	  secretaria 	  sol·∙licitarà 	  a 	  cada 	  comissió	  les 	  dades 	  corresponents 	  a	  les 	  persones 	  que	  la	  
formen	  ,	  telèfons	  i 	  adreces	  de	  correu	  electrònic	  .	  Elaborarà	  un	  organigrama	  actualitzat	  
i 	  el 	  distribuirem	  perquè	  tots	  sapiguem	  de	  que	  s'encarrega	  cadascú	  i 	  a	  quina 	  persona	  
dirigir-‐se	  en	  funció	  de	  les	  necessitats	  .	  

Aprofitarem	  per	  actualitzar	  la	  llista	  de	  distribució	  de	  correus	  de	  la	  Junta	  .	  

Es 	   valora 	   la	   possibilitat	   de	   fer	   un	   peJt	   organigrama 	  amb	   fotos 	   perquè	   els	   pares	  
sàpiguen	  a	  qui	  s'han	  de	  dirigir	  en	  cas	  de	  dubtes	  o	  consultes	  .

3	  .	  -‐	  Dimissió	  de	  l'anterior	  presidenta	  .

Segons 	  s'estableix	  en	  els 	  estatuts,	  la 	  Junta	  decideix	  per	  majoria	  que	  Yolanda 	  Villafaina	  
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assumeixi 	  la	  Presidència 	  fins 	  a 	  pròxima	  Assemblea 	  General 	  on	  s'elegirà 	  per	  candidatura	  
i	  votació	  al	  President	  .

4	  .	  -‐	  Precs	  i	  preguntes

	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  4.1	  Alguns 	  membres 	  de	  la 	  Junta 	  ens 	  fan	  arribar	  la 	  sensació	  que	  van	  tenir	  alguns	  
voluntaris 	   en	   la	   reunió	   anterior	   sobre	   la	   manca	   d'atenció	   o	   interès 	   per	   la 	   seva	  
col.laboració	  ,	  a	  causa	  de	  la	  falta	  de	  definició	  per	  part	  de	  la	  Junta	  en	  aquesta	  reunió	  .

Les 	  persones 	  que	  coneixen	  aquests 	  voluntaris 	  ,	   juntament	   amb	  Yoli 	  ,	   s'encarregaran	  
d'avisar	   i 	  convocar-‐los 	  a 	  una	  reunió	  el	   proper	  dia	   01/10/2013	   a	   les	   21:00	  hores	   ,	   on	  
assisJran	  les	  comissions	  que	  necessiten	  cobrir	  les	  seves	  necessitats	  .

En	  aquests 	  moments 	  ,	  es	  necessiten	  col·∙laboradors	  per	  a 	  la 	  comissió	  d'extraescolars	  ,	  la	  
de	   llibres 	  i 	  la 	  de 	  menjador	   .	   A	  més	  d'un	  tresorer/a 	  nou	  ja 	  que 	  Yolanda 	  exercirà	  de	  
president	   i 	  un	  enllaç	  per	  als 	  delegats 	  ,	   avisant	  prèviament	  Yoli	  a 	  Raquel 	  sobre	  aquest	  
assumpte.

A	  més	  la 	  Comissió	  de 	  Festa 	  necessitaria	  algunes 	  persones 	  més 	  o	  menys 	  fixes 	  per	  col·∙	  
laborar	  en	  els 	  dies 	  fesJus 	  ,	  però,	  es 	  decideix	  que	  es 	  tornarà	  a 	  provar	  el 	  preavís 	  a	  través	  
de	  les	  delegades	  i	  via	  mail	  amb	  antelació	  a	  les	  reunions	  .

	   	  	   	   	  	   	  	   	   	  4.2	  Yolanda 	  proposa 	  que	  les 	  reunions 	  es 	  realitzen	  de 	  forma 	  periòdica	  el 	  primer	  
dimarts 	  de 	  cada 	  mes	  ,	   per	   no	  haver	   d'estar	  convocant	   i 	  quadrant	   dates,	   a	  més 	  seria	  
interessant	   intentar	   convocar	   una 	  mica 	   abans 	   ,	   dins 	   de 	   les 	   possibilitats 	   de	   cada	  
membre 	  .	  Salvant	   la 	  d'aquest	  mes 	  d'octubre 	  ,	  que	  haurà 	  de 	  ser	   després 	  de 	  la	  reunió	  
amb	  els	  voluntaris	  ,	  s'aprova	  el	  següent	  :

La 	  propera 	  reunió	  de 	  la 	  Junta 	  es 	  realitzarà	  el 	  08/10/2013	  a	  les	  20:30	  hores	  i 	  ,	  a	  parJr	  
de	  llavors	  ,	  el	  primer	  dimarts	  de	  cada	  mes	  a	  la	  mateixa	  hora	  .

Sense	  més	  assumptes	  que	  tractar	  ,	  s'aixeca	  la	  sessió	  a	  les	  23:35	  hores	  .
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