
ACTA: AJ11-2016 

LLOC: Escola Taula Rodona 

DATA: 2 de Novembre de 2016 

INICI DE LA JUNTA: 21:00 

ASSISTENTS: Lidia, Anna Figuer, Bea, Yolanda Tena 

 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Repàs Comissions 

2.- Marató 

3.- Precs i Preguntes 

 

1. REPÀS COMISSIONS 

 

- MENJADOR 

La comissió s’ha reunit amb el Naim de ISS.  

Finalment s’ha acordat que es contractarà un monitor més. El sou d’aquest es pagarà amb les 
quotes del casalet d’estiu, que fins ara no es cobrava a les famílies, i el diferencial d’uns 1.500 euros 
aprox els assumirà ISS a canvi d’ampliar el contracte fins el 2018 (acord verbal). 

El preu del nou servei d’esmorzar/berenar serà de 1,60 euros. Es passarà una enquesta als pares 
per saber quina demanda aprox podem tenir. 

Es compraran els penjadors que falten al menjador. 

Respecte als llitets que estan fets malbé, estem pendents encara de rebre pressupost per arreglar-
los o bé comprar-ne de nous. 

- PEDAGÒGICA 

S’ha parlat amb l’Alba Castellví per fer una altra xerrada de conflictes entre germans. El preu de la 
xerrada és de 250 euros, 2 hores. De moment no té disponibilitat fins febrer – març. 

Arrel d’això es parla de que hauria de ser imprescindible que cada comissió presentés a principis 
d’any un pressupost aprox de les despeses de l’any per tal d’estudiar la viabilitat de les propostes 
(Tresorer). 

La Lídia comenta que la Comissió disposava d’un bolígraf que es feia servir per passar les 
diapositives i que aquest s’ha perdut. La Bea li preguntarà a la Isabel si sap alguna cosa. 

 



- CASALS 

La ludoteca del dia 31 d’octubre no va sortir per falta de nens. 

El dia 9 de desembre hi haurà servei de ludoteca en el cas que surti el grup. 

Aviat es parlarà del Casal de Nadal, que es farà al Puri. 

 

- FESTES 

L’Anna pregunta per què no es va fer finalment el concurs de disfresses a la Festa de la 
Castanyada. Queda aclarit que el concurs de disfresses va ser una proposta que va sortir en la 
Junta d’Octubre, però en cap cas es va aprovar res ja que el Jose va comentar que la Comissió 
estava valorant quin tipus de concurs fer. 

 

2. MARATÓ 

Tenint en compte la poca assistència a aquesta Junta, es decideix que el tema Marató ho parlarem a 
l’Assemblea del proper dia 16 de Novembre. 

 

3. PRECS I PREGUNTES 

- ASSEMBLEA: La idea és fer una Assemblea com la que teníem pensada pel curs passat, i 
que tan poca assistència va tenir. Es faran de nou els cartells per Comissions per tal que els 
assistents puguin aportar idees, escriure els punts forts i febles de cada Comissió, i 
propostes.  

L’equip Directiu assistirà a l’Assemblea per explicar el Projecte Educatiu de l’Escola. 

 

- Reunió Ajuntament i AMPA’s: Demà a les 21 h. Els temes que es tractaran, entre d’altres, 
són: 

- Oferta final de l’Escola de Música 
- Com s’aplicarà la subvenció de 20.000 euros que donen als AMPA’s 
- Protocol assetjament escolar que s’està implantant a les escoles 
- Transformació dels patis de les escoles. 

 

 

 

 

 

 

 


