
Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

Acta: AJ02-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 16 de març de 2011 

 

Inici de la Junta 21: 15 

 

Assistents: Mònica Casamitjana, Jordi Figuera, Yolanda Villafaina, Cristina Amat, Gonzalo 

Bruna, Narcís Noguera, Magalí Mayol, Jaume Llop, Yolanda Galbarro, Cristina Pernelas, 

Montse Portero, Ricard Codinach i Núria Latre. 

 

 

Ordre del dia: 
 

 

1.- Aprovació l'acta anterior. 

 

S’aprova. 

 

 

2.- Valoració reunió Sr. Rebolleda. 

 

A la reunió amb el Sr. Rebolleda, es compromet a que els diners assignats per cadascuna 

de les escoles del municipi, per cada escola un import de 30.000€, siguin per fer el 

projecte del menjador, en el nostre cas. Ens comenta que està esperant ser rebut pel nou 

cap de serveis territorials per parlar d'aquest tema i que es confirmi l'implicació del 

Departament d'Ensenyament per asumir les despeses de la construcció de l'ampliació del 

nostre menjador. No es farà el projecte si el departament no ens facilita els diners per fer 

les obres. 

Amb la resposta que se li faciliti, el Sr. Rebolleda estaria d'acord en anar a l'escola i fer una 

xerrada informant als pares. No sabem si desprès de les eleccions municipals, el Sr. 

Rebolleda continuarà com a regidor d'ensenyament. L'import assignat, en tot cas, no es 

perdria. Es podria fer servir pel curs vinent. 

 

3.- Comissions 

 

3.-1 Festes: 

 

Fi de curs 2011 



Tindrem dotacions per part de marques comercials (Frigo, Nestlè...) 

Coordinarem amb els cavallers, la seva ajuda, per poder muntar-ho tot el dia de la 

festa. 

S'aniran tancant les activitats per la festa. 

 

 

3.-2 Menjador: 

 

Desprès de la reunió amb el Sr. Rebolleda i no tenir solucions immediates, es 

proposa com a mida, a la masificació del menjador, plantejar un barracó al pati per 

donar li extensió de menjador, ja que assignar una aula per aquest ús serà trobar 

nos a posterior amb el mateix problema, ja que l'escola va creixent i tenim dos 

cursos triplicats, això ens farà tenir una mancança d'aules a partir del curs vinent. 

S'han fet els controls habituals del servei de menjador, amb resultat satisfactori 

amb el menjar, reiterant la falta d'espai, la qual cosa, fa no poder desenvolupar bé 

la resta d'aspectes del servei. 

S'esta negociant amb l'empresa del servei el preu per l'any vinent i la possibilitat 

de tenir monitors de llengua anglesa com a valor afegit. 

Hem parlat amb les escoles Onze de Setembre i Lola Anglada per mirar la 

possibilitat de fer la negociació amb Activa en conjunt. 

 

 

 

3.-3 Xandalls. 

 

Per part de la comissió, es presenten pressupostos de dues empreses; Trainnig 

sport i Jeronimo. S'aprova que Trainnig sport sigui l'empresa proveïdora. 

La comissió parlarà amb Trainnig per baixar preus ja que considerem que hi ha 

peces que el seu preu es força elevat, tenin en compte que la distribució i les 

comandes es faran mitjançant una botiga del poble (Cel) 

El proper divendres es reunirà la comissió amb la Cel, propietària de la botiga, per 

pactar les condicions. 

S'aprova que l'AMPA no tindrà cap benefici en la venda de la roba. 

L'empresa proveïdora ens farà un mostrari, el qual romandrà a la botiga de la Cel, 

per fer les comandes. 

Hi haurà unes dates concretes per fer les comandes, que marcara l'AMPA. Els 

interessats hauran d'abonar l'import sencer de la comanda a l'hora de fer 

l'encàrrec a la botiga. 

L'AMPA proveirà a la Cel d'un petit stock per poder vendre roba de l'escola fora de 

les dates de les comandes marcades per l'AMPA. 

 

 

3.-5 Extraescolars: 

 



La comissió informa, que treballen juntament amb la comissió de Projecte educatiu 

i pedagògic. Presenten l'opció de fer extraescolars al migdia (música, anglès, 

esports.....) ja que sembla ser té molts bons resultats. 

L'escola de música del poble, s'ofereix per fer un laboratori de música a l'escola, 

inicialment per cicle infantil.  

S'hauran de tenir en compte els horaris de menjador per planificar aquestes 

activitats. 

S'aprova que hi hagi un pare com a responsable de cada activitat extraescolar per 

fer d’enllaç amb la comissió, per dubtes o preguntes varies. 

 

 

 

3.-6 Comunicació: 

 

La comissió informa, que les xarxes socials estan funcionat força bé, hem tingut 

403 visites a Faceboock i cada vegada son mes agregats.  

La comissió ens proposa donar les informacions mes alegres o que no tinguin un 

caràcter massa seriós, mitjançant les xarxes socials i per coses mes "institucionals" 

a traves de la web.  

Continuen amb l'elaboració del butlletí mensual. 

 

 

 

3.-7 Projecte Educatiu i pedagògic: 

 

La comissió informa, que estan pendents de la reunió amb direcció.  

Presenten un document explicant els objectius que creuen, ha de tenir el projecte 

educatiu que volen plantejar, amb col·laboració continua amb l'escola, fent un 

ideari conjunt per poder treballar plegats.  

 

 

 

3.-8: Llibres: 

 

La comissió informa, que estan pendents del llistat dels llibres pel mes de juny. 

 

 

 

3.-9 Casals: 

 

La comissió informa, que el casal de Setmana Santa es contracta amb Activa 

Contrabaix, per falta de temps per poder mirar altres opcions. Es presenta com 

serà l'activitat. S'aprova l'activitat. 



Per la contractació del casal d'estiu, es proposa unificar escoles del poble i la 

possibilitat de fer casal d'anglès.  

La comissió esta negociant amb empreses molt interessants amb activitats 

esportives variades.  

Per falta de temps aquesta nit, a la propera junta començarem per aquesta 

comissió perquè ens puguin explicar mes àmpliament tot el que proposen. 

Ens recorden l'obligació per part de l'AMPA a demanar tota la documentació 

necessària (Certf S.S, Tc1, Tc2, R.C...) a les empreses que subcontractem pels 

serveis que oferim. 

 

 

 

3.-10 Econòmica: 

 

La comissió presenta l'estat de contes de l'AMPA amb un saldo positiu de 

17.080.61€ a a data 14/03/2011. 

També se'ns informa de l'existència d'un pagament a la Belen (Cord. de serveis 

d'Activa) per import de 225,00€ mensual per tasques de suport a l'AMPA que es 

tipifica com a despesa d'administració.  

Aquesta decisió va ser pressa per l'anterior junta i s'ha de valorar com 

"normalitzar" aquest pagament, ja que la forma amb la que s'esta fent no és la 

correcta. Quedem pendents de resolució. 

 

 

 

 

23:55 Fi de junta. 

 

 

 

La presidenta      La secretària 

 

 

 

 

 

Mònica Casamitjana     Núria Latre 

 

 

 

 


