
Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 
 
Acta: AJ01-2011 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
Data: 16 de febrer de 2011 
 
Inici de la Junta 21: 15 
 
Assistents: Mònica Casamitjana, Jordi Figuera, Yolanda Villafaina, Olga Baldomà, Elisabet 
Zunzunegi, Narcís Noguera, Magalí Mayol, Jaume Llop, Yolanda Galbarro, Raquel Escudé, 
Tere Caravaca, Ricard Codinach i Núria Latre. 
 
 

Ordre del dia: 
 
 

1.- Constitució de la nova junta. 

 
Es presenta la sol·licitud a Justícia aquesta setmana. Una vegada pagada la taxa, 

s'enviarà la documentació per correu perquè ens facin el registre desde la Generalitat. 
 

 

2.- Sol·licitem reunió amb el Sr. Rebolleda. 
 

Pendent de reunir se amb el Sr. Rebolleda, per parlar de la subvenció per part de 
l'ajuntament de 30.000€, els quals l'escola els vol destinar a fer el projecte d'ampliació del 
menjador, sempre i quan Serveis territorials doni el seu vist-i -plau. Els assitents a la 
reunió serán; la Mònica i el Jordi, el Juli en representacio de l’escola i l’Olga com a 
representat de la comissió de menjador. 
 
 

3.- Comissió de festes 

 
3.1 Carnestoltes 2011 

 
Es proposa fer una comissió de festes mixta amb l'escola per poder donar 

suport amb la preparació i execució de les festes proposades per l'escola, com ara 
el carnestoltes. 

 
Raquel Escudé va parlar amb el Juli per les queixes que li han arribat per 

part de les delegades de cada classe. L'escola esta oberta a la col·laboració però 



aquest any ja ho tenen previst tal i com esta amb aquest moment i no hi haurà 
variacions. 

 
Es proposa fer un taller de disfresses a l'escola per poder anar preparant la 

disfressa amb una mica mes de temps. 
 
El pròxim dia 5 de març sortirem amb la rua de l'AMPA al carnestoltes del 

poble amb la participació de la Batuka de l'escola. 
 

3.2 Festa fi de curs 2011 

 
Queda aprovat, Fideuà per sopar (Jordi), Espectacle infantil, Batukada i 

música enllaunada. Es buscaran proveïdors perquè ens puguin fer aportacions dels 
seus productes per donar a la festa. 

 
 

4.- Servei de menjador 

 
La comissió informa que amb els controls anteriors s'ha detectat que el ritme de 

l'àpat és molt ràpid i l'espai queda petit per tants nens.  
És te de començar a negociar la renovació del contracte amb l'empresa del servei. Es 
proposa la negociació en grup amb les altres escoles del poble. 
Es demanaran pressupostos a altres empreses del sector per tenir la comparativa. 
El pròxim dia 17/02/2011 es farà control de menjador. 
 
 

5.- Xandalls 

 
La comissió informa que l'actual proveïdor, Kalkidan, cessa amb la seva activitat i 

per tant deixarà el subministrament de la roba de l'escola. 
Estem amb converses amb altres proveïdors i poder fer la venda mitjançant una botiga del 
poble. 
 
 

6.- Extraescolars 

 
La comissió informa que es presentarà un curs de ball de sevillanes per les mares 

de l'escola, 1 dia per setmana, pendent per decidir, amb horari de 21: 00 a 22: 30. S'ha de 
demanar autorització al Juli per fer ús del gimnàs. Es proposa de si en sobren places obrir-
ho a gent de fora de l'escola. 

 
 

7.- Comunicació 



 
La comissió informa dels grups formats a GoogleGropus, amb les adreces de cada 

un dels grups: Junta, Cavallers i família. això estalviarà temps i ens assegura que totes les 
informacions es rebin directament, així com els bolletins mensuals de l'AMPA. Queden 
unes poques famílies que no disposen d'adreça electrònica que se'ls farà entrega de les 
informacions i bolletí amb la motxilla dels seus fills. 
Les delegades de les classes, es dedicaran a la tramitació de precs i queixes, també 
prioritzar l'actualització dels mails per si hi hagues qualsevol canvi. 
D'aquesta manera evitem la pèrdua de temps amb l'enviament de mails. 
Estem fent actuacions amb Twitter, Faceboock i l'actualització de la Web de l'AMPA on 
s'obriran fòrums de debat puntuals segons necessitat. 
 
 

8.- Projecte educatiu i pedagògic 

 
La comissió informa que estan treballant amb un ideari, però encara necessiten 

més temps per poder presentar i definir el projecte inicial. Avançarem al Juli que estem 
treballant amb aquest aspecte. 

 
 

9.- Llibres 

 
La comissió informa que estan a l'espera de rebre per part dels mestres el llistat de 

llibres pel curs 2011-2012. 
 

 

10.- Casals 

 
La comissió informa que el casal de la setmana blanca queda tancat amb 36 nens, 

dividits amb dos grups (Petits i grans). Sobre el casal de Setmana Santa estem pendents 
que Activa presenti la proposta. 

 
 

11.- Cavallers 

 
La comissió informa que queden a disposició de la junta i comissions. 
 

 

Dades econòmiques 

 
Saldo al compte a data 16/02/2011 = 12.101€ 



S'accepta la proposta del Consell d'una aportació econòmica a l'escola de 600€. Li 
comunicarem al Juli perquè ens digui que és vol comprar amb aquests diners per l'escola i 
l'AMPA cobrirà el càrrec. 
Es proposa desde la sot presidència donar mes transparència a les contes de l'AMPA, 
proposen mirar el model que fa servir l'AMPA de l'onze de setembre i aplicar-ho a la 
nostra AMPA. 
 
 

Altres temes 

 
S'aprova l'adhesió a la plataforma "Som escola" (Entitats cíviques i educatives per l'escola 
catalana) 11 vots Si, 1 Abstenció. 
S'aprova fer juntes obertes, per majoria, amb la sol·licitud prèvia de qui estigui interessat 
amb assistir . 
 
 
23: 40 Fi de la Junta 
 
 
La Presidenta        La secretària 
 
 
  
 
 
 
Mònica Casamitjana       Núria Latre 
 
 
 
 
 


