
ACTA: AJ06-2017 

LLOC: Escola Taula Rodona 

DATA: 7 de juny de 2017 

INICI DE LA JUNTA: 21:00 

ASSISTENTS: David Pros, Bea, Jessica Albiol, Juan, Jose, Yolanda Tena, Yolanda Sánchez, Celia, 
Maria Martí, Ramon Corominas, Lourdes, Nuria, Eva, Celia y Ricard. 
 
 
Ordre del dia:  

1. Repàs comissions 
 

2. Preparació Assemblea 
 

3. Renovació de càrrecs 
 

4. Precs i preguntes 
 

Repàs comissions 

- Casals: 
 
Hi han 300 nens inscrits. Aproximadament uns 200 nens per setmana. 
 

- Festes: 

S’acorda que hi haurà una beguda gratis per nen que fa extraescolars, no tantes 
begudes com extraescolars fa el nen, que és el que s’havia fet altres anys. 

Aquest anys es pujaran una mica les consumicions, per tal de no perdre diners a la 
festa i recuperar la despesa total. Històricament la festa de final de curs ha sigut 
deficitària.  

Es recorda que tothom ha de pagar les seves consumicions i de la seva família, siguis o 
no membre del AMPA, participis de voluntari a la festa o no participis. 

La Comissió proposa regalar 23 tiquets als nens becats. No així a la resta de família, 
que haurien de comprar els seus tiquets. S’aprova la proposta per majoria, únicament 
amb un vot en contra. 

- Extraescolars: 

S’enviarà un recordatori perquè les famílies que encara no han recollit els 10 euros de 
la matricula de les extraescolars que no van sortir, passin pel despatx de la Belen a 
recollir-los. 



 

2. Preparació Assemblea 

La Bea informa dels punts a tractar en l’ordre del dia, un d’ells la Llei de Protecció de 
dades, que entra en vigor al maig del 2018 per adaptació a la Normativa Europea i que 
ens obliga a fer noves fitxes de socis.  

Aprovació del Reglament Règim Intern d’Extraescolars actualment tenim el de 
menjador, però no hi havia cap d’extraescolars. S’ha d’aprovar en Assemblea. 

Se li demana al Tresorer que ha de preparar un pressupost per presentar-lo als pares. 
S’haurà d’incloure la subvenció de l’Ajuntament per finançar els llitets de P3. 

La secretaria recorda que les diferents comissions han de presentar la memòria, per tal 
de penjar-la a la web. 

Comunicacions està estudiant el missatge a enviar a les famílies perquè prenguin 
consciència de la importància que té l’AMPA a l’escola, i la importància que els pares hi 
col·laborin. 

Es proposa tornar a enviar la carta que va fer la Bea fa dos anys per l’Assemblea de 
final de curs, on es feia una crida als pares i mares explicant que si ningú participa, 
l’AMPA desapareix, i amb això tots els servies que oferim. 

3. Renovació de càrrecs 

El càrrec de secretària i tresorer queden lliures i es presenten la Jessica Albiol per 
secretària i la Natàlia Barris per ser la nova tresorera. 

La Bea continua com a Presidenta si no surt cap altre candidat sempre i quan tingui 
més ajuda, ja que no pot dedicar-li les hores que li dedica actualment al càrrec. 

Proposa pagar un monitor perquè obri la porta per les tardes i la Belen es pugui 
dedicar a fer tasques administratives que ara no pot fer perquè contínuament l’estan 
interrompent. 

ISS ha passat pressupost pel proper curs i el cost a assumir seria de 2.975,31 euros. 

S’aprova per majoria la proposta, amb un vot en contra. 

Es proposarà en Assemblea incrementar en 10 euros, passant a 45, la quota de soci per 
compensar la despesa d’aquest monitor. 

4.Precs i Preguntes 

Per la socialització de llibres, es demanaran dos voluntaris per classe 

 

 



 

 


