
Acta	  de	  Junta	  AMPA	  Taula	  Rodona

Acta	  :	  AJ07	  -‐2013

Lloc	  :	  Escola	  Taula	  Rodona

Data	  :	  4	  de	  Juliol	  del	  	  2013

Assistents	  :	  David	  Pross	  ,	  Teresa	  Caravaca	  ,	  Narcís	  Noguera 	  ,	  Núria	  Latre	  ,	  Elisabeth	  Altarriba	  ,	  
TaFana	  Rodriguez	   ,	   Laura	  Marginya	   ,	  Celia	  Monne	   ,	   Yolanda	  Villafaina	  ,	   Catherina	  Correia	   ;	  
Ricard	  Codinach	  ,	  Rosa	  Sainz	  ,	  Beatriz	  Sánchez

Iniciem	  la	  Junta	  amb	  la 	  presentació	  de	  la	  presidenta	  escollida	  en	  úlFma	  Assemblea	  Ordinària	  ,	  
Catherina	  Correia 	  .	  Catherina 	  exposa	  que	  li	  agradaria	  reunir-‐se	  de	  manera	  individual	  amb	  cada	  
comissió	  per	  conèixer	  millor	  als	  parFcipants	  de	  la	  mateixa	  i	  la	  tasca	  que	  desenvolupen.

Assisteixen	  també	  quatre	  pares	  que	  encara	  no	  són	   de	  la	  Junta,	  però	  que	  vénen	  disposats	  a	  
informar-‐se	  i	  oferir-‐se	  en	  allò	  que	  puguin	  col·∙laborar.

S'inicien	  les	  explicacions	  per	  comissions	  de	  l'estat	  de	  la	  feina	  realitzada	  i	  els	  projectes	  pendents

Comissió	   extraescolars:	   Explica	   breument	   als 	   assistents 	   i	   en	   parFcular	   als	   pares	   nous	   les	  
extraescolars	  que	  es	  realitzen	  en	  el	  Taula	  i	  quanta	  gent	  parFcipa	  després 	  de	  les 	  incorporacions	  
a	  la	  darrera	  Assemblea	  General	  .

Comissió	   Casals:	   Aquesta 	   comissió,	   com	   ens	   expliquen	   els	   seus	   membres,	   s'encarrega	  
d'organitzar	  els	  casals	  i 	  ludoteques	  pels	  alumnes	  en	  els	  dies	  no	  lecFus	  .	  Ens	  expliquen	  com	  ha	  
funcionat	  l'agrupació	  dels 	  quatre	  col·∙legis 	  de	  Sant	  Quirze	  del	  Vallès	  enguany	   ,	  com	  a	  iniciaFva	  
pionera	  ,	  per	  a	  l'organització	  dels	  casals	  d'esFu	  i	  les	  ludoteques	  .

En	  aquest	  punt	  es	  planteja	  la	  possibilitat	  d'elaborar	  una	  enquesta	  de	  saFsfacció	  sobre	  el	  Casal	  
d'EsFu	  i	  fer-‐la 	  conjunta	  amb	  la 	  resta	  de	  col·∙legis,	  tot	  via	  web	  .	  Els	  assistents	  acaben	  de	  perfilar	  
la	  mateixa.

Comissió	   comunicacions:	   Narcís	   explica	  com	   funciona	   el	   tema	   dels	   correus	   de	   l'AMPA	   i	   el	  
manteniment	  del	  web	  ,	  twiter	  i	  Facebook	  .	  En	  aquest	  senFt	  tenim	  un	  forat	  negre	  pel	  	  que	  fa	  a	  
la 	  revisió	  dels	  correus	  que	  arriben	  a 	  l'Ampa	  i	  la	  seva	  posterior	  distribució	  a 	  les	  comissions 	  que	  
corresponguin	   perquè	   s'aclareixin	   els	   dubtes	   .	   Es	   debat	   la	   possibilitat	   de	  crear	   un	   compte	  
individual	   per	   a	   cada 	   comissió,	   finalment,	   es 	   posposa	   per	   a	   la	   propera	   reunió.	   Elisabeth	  
s'ofereix	  per	  col·∙laborar	  en	  aquesta	  comissió	  i	  fer	  subsFtucions	  quan	  sigui	  necessari	  .

També	  es	  tracta	  el	  tema	  de	  P3	  ,	  la	  captació	  de	  nous	  socis	  i	  la	  necessitat	  d'actualitzar	  la	  base	  de	  
dades,	  en	  parFcular,	  les 	  domiciliacions	  bancàries,	  a	  causa	  de	  l’elevat	  nombre	  de	  devolucions	  .	  



Es	   debat	   realitzar	   un	   formulari	   via	  mail,	   igual	   que	   la	   subscripció,	   però	   finalment	   s'acorda	  
realitzar	  via	  motxilla.

En	  aquest	  punt	  es	  fa	  un	  incís 	  i	  s'obre	  un	  debat	  sobre	  els	  no	  -‐socis	  i	  el	  fet	  que,	  tot	  i	  no	  pagar	  la	  
quota,	   gaudeixen	   de	   les	  extraescolars	   .	  Queda	  clar	  que	  haurien	  de	  posar	   a	  un	   altre	   preu	   o	  
pagar	   una	  matrícula,	   ja	   que	  el	  menjador	   no	  es	  pot	   restringir,	   s'hauria	  de	   controlar	   la	  resta	  
d'acFvitats.
ConFnuant	  amb	  les	  comunicacions,	  Narcís	  explica	  que	  aquelles 	  persones	  que	  no	  tenen	  correu	  
s'esmena	  a	  través	  de	  la 	  delegada.	  Hauria	  de	  recuperar-‐se	  	  l'enllaç	  amb	  les	  delegades	  de	  curs,	  ja	  
que	  s'ha	  dissolt,	   Elisabeth	   també	   s'ofereix	   voluntària	  per	   ser-‐ho	  .	   Es	  tractarà	  en	   la	  pròxima	  
reunió.

Comissió	  roba	  escola 	  :	  Explica	  el	  funcionament	  intern	  de	  la 	  comissió	  i	  els	  acords	  assolits 	  amb	  la	  
boFga	  que	  s'encarrega	  de	  la	  seva	  distribució.

Comissió	  Llibres:	  Aquí	  també	  s'explica 	  el	  desenvolupament	  i	  funcionament	  del	  procés	  que	  es	  
realitza.	   Els	   professors 	   faciliten	   un	   llistat	   de	   llibres 	   ,	   la	   comissió	   va 	   a	   la	   papereria 	   i	   els	  
encarrega.	  

Se'ns	  explica	  perquè	  el	  temps	  és	  tan	  ajustat	  com	  ha	  funcionat	  aquest	  any	  la	  distribució.

	  
Comissió	  Menjador:	   Rosa	  ens	  explica	  que	  s'ha	  de	  renovar	  el	  contracte	  amb	  AcFva	  i	  que,	  per	  
poder	  mantenir	  el	  preu	  de	  6,20	  €	  i	  certs	  avantatges	  ,	  hauria	  de	  ser	  per	  dos	  anys.

El	  mobiliari	  que	  es	  va	  comprar	  finançat	  a	  través	  d'AcFva	  ja	  és	  propietat	  de	  l'Ampa.

Per	  poder	  mantenir	  el	  preu	  i	  que	  no	  afecF	  la	  pujada	  de	  l'	  IVA	  en	  aquest	  servei	  ,	  s'han	  arribat	  als	  
següents	  acords	  :	  En	  les	  reunions	  de	  principi	  de	  curs	  la 	  ludoteca	  només	  serà	  gratuïta	  a	  infanFl	  .	  
L'hora	  extra	  fins 	  al	  servei	  de	  menjador	  en	  jornada	  intensiva	  de	  Juny,	  que	  fins	  ara	  realitzaven	  de	  
forma	  gratuïta,	  Fndrà	  un	  preu	  de	  9,00	  €	  les	  dues	  setmanes	  .	  Si,	  finalment,	  el	  tema	  de	  l'IVA	  fs	  
marxa	  enrere,	  es	  recuperarien	  les	  condicions	  anteriors.

La	  presidenta	  sol·∙licita	  un	  esborrany	  del	  contracte	  .

Comissió	   de	   Festes	   està	  molt	   saFsfeta	   amb	   els	   treballs 	   realitzats	   i	   amb	   les	  col·∙laboracions	  
després	  de	  l'úlFm	  toc	  d'atenció	  en	  la	  festa	  de	  la	  Castanyada.

Comissió	  Pedagògica	  :	  Aquesta	  comissió	  pretén	  mantenir	  la 	  línia	  instaurada	  en	  aquest	  curs	   i	  
ampliar	  el	  tema	  de	  les	  xerrades	  orientaFves.

Finalment	   ,	   després	   de	   diversos	   intercanvis	   d'opinions	   relaFves 	   als	   temes	   a	   tractar	   en	   la	  
pròxima	  reunió	  ,	  es	  dissol	  la	  mateixa	  .


