
 

 

 

Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

Acta: AJ01-2012 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 07 de febrer de 2012 

 

Inici de la Junta 21: 20 

 

 

Assistents: Magalí Mayol, Tatiana Rodríguez, Melanie Christmann, Montse Portero, 

Cristina Penelas, Ricard Codinach, Yolanda Villafaina, Narcís Noguera, Tere Caravaca, 

Jaume Llop, Mònica Casamitjana, Jordi Figuera i Núria Latre. 

 

Ordre del dia: 

 

1.Comisions 

 

1.1 Comissió pedagògica: 

La comissió ens presenta, amb la Rosario, un taller “La màgia de les paraules” adreçat a 

nens i pares de cicle superior, aprofitant l’eix d’aquest any, les emocions. 

Pendent de consultar-ho amb l’escola i fer un sondeig als pares de la intenció de 

participació amb aquest projecte. Adjunt a l’acta el document explicatiu que se’ns ha 

facilitat. 

La comissió ha retornat les converses amb l’escola. El tema de les agendes esta 

pendent. Sobre els ajuts a l’escola, ara no en fan falta. 

El responsable de l’aula d’informàtica es posarà en contacte amb els pares voluntaris 

per aquesta area. 

A continuació les propostes d’activitats que ens presenta la comissió: 

 

 CURS DE RISOTERÀPIA – Durada 6h (en 3 sessions entre setmana: 2 pares/mares + 1 

pares/mares/fills) – Cost a assumir per cadascú però seria aprox. 70€/h*20p = entre 3 i 

4€ per persona/hora. 

 DISSABTE 21 D’ABRIL – FESTA DE LA PRIMAVERA – La intenció és fer una matinal 

plena d’històries molt interessant: la xerrada amb Pallassos Sense Fronteres, taller de 

malavars, esmorzar concurs solidari de coques i altres (per recuperar la donació a la 

ONG), concurs de dibuix, conta contes…i un munt de coses que estem ideant al voltant 

de St. Jordi. Necessitarem la col·laboració de la comissió de Festes i Cavallers, com us 

vam comentar (allò de entre tots ho farem tot).  Us seguirem informant si ho veieu 

viable. 



  

 

 DIUMENGE 20 DE MAIG – SORTIDA DE FAMÍLIES – A grans trets: Passejada pel 

Montseny, picnic i anada al Circ-Cric si s’escau. Hi estarem tot el dia perquè cadascú 

s’acomodi al que més li vingui de gust i hi hagi opcions per tothom. 

També ens expliquen l’intenció de poder oferir una revisió optométrica als nens de 

l’escola.  

 

 

1.2 Comissió de festes: 

La comissió de festes junt amb els Cavallers, decideixen constituir una comissió mixta, 

Festes & Cavallers. 

 

 

1.3 Comissió de menjador 

La comissió de menjador ens informa que encara tenim pendents les dues “beques” 

d’ISS. El criteri es no deixar cap nen que faci us del servei de menjador fora de 

beneficiar-se d’aquest ajut. 

 

 

1.4 Comissió de socialització / econòmica: 

La comissió informa que tota la gestió de la socialització dels llibres ja ha passat a mans 

de l’escola. Aquest any hem rebut el 50% de la subvenció prevista. 

 

 

1.5 Comissió de casals 

La comissió es presenten les opcions segons empreses per realitzar el casal de 

Setmana Santa. 

Per majoria votem que sigui l’empresa Esmar qui s’encarregui del casal. Ens ofereixen 

activitats variades i no tenim un mínim de nens per contractar el casal. 

Es passarà informació puntualment. 

 

 

1.6 Comissió de comunicació: 

La comissió informa que està pendent de rebre material per confeccionar el pròxim 

butlletí. 

Continuarem amb les comunicacions per Faceboock. 

 

 

1.7 Comissió d’extraescolars: 

La comissió informa que ja tenim signats tots els convenis per les activitats per adults. 

 

 



 

 

 

1.8 Comissió econòmica: 

La comissió  informa que estem a l’espera del pagament per part de l’Ajuntament de 

les factures dels nens becats a la nostra escola. 

 

 

1.9 Comissió de xandalls: 

Segons sol·licitud, tornarem a mirar la possibilitat de fer una equipació esportiva 

d’equips per l’escola. 

 

2. Altres temes: 

 

2.1 Per una mobilització de protesta dels mestres, quan falti un mestre a la seva classe 

(malaltia...etc) els nens d’aquesta classe es repartiran amb altres classes. 

 

2.2 Es sol·licitarà la renovació del càrrec de la comissió econòmica al consell, per no 

assistència als consells escolars del centre. 

 

 

23:55 fi de la sessió. 

 

  

La presidenta       La secretaria 

 

 

 

Mònica Casamitjana      Núria Latre 

 

 

 


