
Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

Acta: AJ02-2012 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 26 de març de 2012 

 

Inici de la Junta 21: 30 

 

 

Assistents: Magalí Mayol, Melanie Christmann, Montse Ollè, Montse Portero, Cristina 

Penelas, Yolanda Villafaina, Narcís Noguera, Tere Caravaca, Jordi Figuera i Núria Latre. 

 

 

1.-Reunió amb direcció: 

 

 La direcció de l’escola demana ajuda per presentar un document redactat pel 

centre amb unes mides de pressió que volen adoptar envers les retallades del govern, 

referides a les colònies escolars, suplències, tasques administratives dels mestres...etc. 

Aquest document es presentarà al pròxim consell escolar, abans d’entregar-lo  a les 

famílies.  

Direcció ens demana el poder fer una reunió amb les delegades per poder explicar-les 

el document que volen enviar. Li demanem a la direcció que aquest document ho 

tenen d’explicar millor, que la via de delegades no ens sembla prou explicativa ja que 

el document que presenten te prou pes com per presentar-lo amb assemblea general i 

els pares puguin preguntar tots els dubtes que puguin tenir. 

El representant de l’ampa comunicarà la nostra petició al consell escolar. L’escola ens 

demana ajut i nosaltres ens comprometem a facilitar la màxima convocatòria de pares 

a l’assemblea, també demanarem consultes a Fapac i altres escoles del pobles. 

 

2.-Material escolar: 

 

 Sobre l’enquesta que va fer l’ampa sobre la quota del material escolar, el 

resultat ha estat molt igualat. Es continuarà amb la mateixa formula que tenim fins 

ara. 

La comissió pedagògica demanarà que no dupliquem material escola – casa. 

 

 

 

3.-Reunió 5é per la Nit rodona: 

 

 Els pares de cinquè a la reunió que van tenir, es va decidir que la recollida de 

diners per aquesta festa serà el curs escolar que els nens facin sisè. Sobre el model de 

festa estem a la espera que l’escola ens digui el seu model pel comiat dels alumnes de 

sisè. 

 



 

4.-Reunió pròxim Consell escolar: 

 

 Demanarem i donarem suport a l’escola per que pugui explicar al pares el 

document que han redactat amb motiu de les retallades i les mesures a prendre per 

part dels mestres. 

 

5.- Comissions: 

 

5.1-Comissió pedagògica / Festa de la primavera 

 

 La comissió informa que la data per la festa serà el 21 de abril, amb el nom de 

“Diada de la cooperació i festa de la primavera” amb la col·laboració de Pallassos sense 

fronteres. 

Queden coordinats cavallers amb la comissió pedagògica per la elaboració de festa. 

S’aprova una partida de 1.200€ per les despeses de la festa, ja inclosa la aportació 

econòmica a Pallassos sense fronteres de 800€. 

La recollida de diners del concurs de esmorzars servirà per finançar la despesa. 

Estem a l’espera de que l’escola ens digui els dies per realitzar les revisions 

optomètriques als nens de primer. El cost d’aquestes revisions aniran a càrrec de 

l’Ampa, amb un cost de 10 euros per nen. 

 

5.2- Comissió de festes 

 

 La comissió ens informa que queden coordinats amb la comissió pedagògica 

per la festa de la primavera. 

També ens expliquen que formen part del grup d’entitats del poble que col·labora amb 

l’Ajuntament per aportar idees per confeccionar la propera festa major del poble. 

 

5.3-Comissió de casals: 

 

 La comissió de casals informa que pel casal de Setmana Santa, tenim a 40 nens 

apuntats, incloent alumnes del Lola Anglada i Turonet. 

Continuem treballant plegats amb altres escoles del poble per fer les activitats  

de ludoteques i casals.  

La ludoteca del dia 1 de maig es farà a l’escola Lola Anglada. 

Per l’estiu proposarem dos casals, un d’anglès al Lola Anglada i un altre al  

Taula. El casal de setembre es farà al Taula. Estem pendents de les propostes de les 

empreses per acabar de valorar. 

El cobrament dels casals serà directe de l’empresa que realitzi el servei. 

En qualsevol cas Activa farà el servei de menjador als casals, amb independència de 

l’empresa que contractem.  

 

5.4-Reforç de servei de Psico-logopèdia AMPA: 

 

 Oferim a l’escola el poder donar ajuda al servei de psico-logopèdia per donar 

suport i cobrir les retallades en aquest sentit. Restem a l’espera de la seva decisió.  



 

5.5-Comissió de llibres 

 

 La comissió informa que estan a la espera dels llistats definitius dels llibres per 

part dels mestres pel curs vinent. 

 

5.6-Comissió de comunicació 

 La comissió informa que enviarà el butlletí passat setmana santa.  

 

5.7-Comissió extraescolars 

 

 La comissió informa que el curs vinent continuarem amb les extraescolars de 

migdia. Estem pendents de saber de quins espais disposarem per fer les activitats. 

 

5.8-Comissió econòmica 

 

 La comissió informa que l’Ajuntament ja ens ha liquidat els imports que teníem 

pendents dels nens becats de l’escola. 

També s’ha cobrat les subvencions del casal d’estiu de l’any passat i ja s’han fet les 

transferències corresponents al nens que van fer servir aquest servei. 

 

 

  

La presidenta    La secretaria 

 

 

Mònica Casamitjana   Núria Latre 


