
 

 

 

 

 

Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

Acta: AJ03-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 13 de abril de 2011 

 

Inici de la Junta 21: 15 

 

Assistents: Tere Caravaca, Yolanda Villafaina, Yolanda Galbarro, Mònica Casamitjana, 

Jordi Figuera, Cristina Penelas, Montse Portero, Elvira Rusines, Mª José Filter, Jaume 

Llop, Magalí Mayol, Gonzalo Bruna, Narcís Noguera, Ricard Codinach. 

  

Es demana que les persones que assisteixin a les juntes (vocal o en substitució del 

vocal) traspassin la informació a qui correspongui per evitar conflictes a posterior. 

 

S’aprova l’acta anterior 

 

1.-Tema Belen 

 

Iss passa proposta de com incloure l’import mensual que se li paga a la Belen a la seva 

nòmina. 

S’aprova fer el pagament de 300€ perquè li quedi un net de 180€, pel qual activa 

passarà càrrec mensual per aquest concepte. Intentarem negociar si es pot contemplar 

com a dietes perquè així no tingui que tributar tant. 

A l'assemblea general s’explicara a les famílies aquest tema i com s’ha procedit a 

regularitzar-ho. 

 

 2.-Pla de l’esport 

 

Aquest pla neix per potenciar l’esport a l’escola 

Hi ha tres punts necessaris per porta-ho a terme;  

• 1.- Fundar una secció esportiva escolar 

• 2.- Parlar amb el Juli i que estigui d’acord 

• 3.- Convençer al Xavi per ser el coordinador del pla, pel que rebrà una quantitat 

de 1.100€ anual i fer un curset d'una setmana. 

Una vegada complerts els requisits, es presentarà la documentació pel curs vinent 

 2011-2012.  

S’aprova fer els tràmits per sol·licitar-ho. 



 

 

 

 

 

3.-Comissions 

 

3.1-Comissió de menjador 

 

Els controls periòdics han sigut satisfactoris. 

La comissió farà la consulta a petició de la comissió de Casals, de si es podrien fer 

càrrec del servei de menjador encara que Activa no fos l’empresa contractada per fer 

el casal d’estiu. 

 

3.2-Comissió de festes 

 

Festa fi de curs  

Començarà a les 18: 00 fins a les 00: 00 - 01: 00 

S’aproven activitats de 18 a 21: 00 

� Taller de globus (200€) 

� Itinerants “Jordi” calculem 200€ mes el sopar 

� Espectacle infantil (450€) 

� Els inigualables……… Tokabatuka 

Venda de tickets, 16, 17 i 18 de maig 10€ adults, 5€ nens, hi haurà fideuà apta per 

celíacs. 

Els cavallers muntaran les taules el dia 4 pel mati. 

 

 

3.3-Comissió de xandalls 

 

La Yolanda Galbarro, fins ara encarregada de la comissió deixa el seu càrrec per 

qüestions d'horaris de la feina. Li agraïm molt la seva tasca i dedicació durant tot 

aquest temps a la comissió. A partir d’ara la Maribel Gómez i la Núria Latre 

s’encarregaran de la comissió de xandalls. 

 

3.4-Comissió de casals 

 

La comissió ens presenta diferents empreses de lleure per la contractació del casal 

d’estiu. 

Les empreses presentades son: 

• Lleure 2000 

• Activa Contrabaix  

• Esmar 

• Staff Sports 

• English Camp 

 



Una vegada presentades els seus programes, s’aprova que sigui Esmar l’empresa 

encarregada de fer el casal d’estiu. 

Programen reunió amb Esmar el pròxim dimarts 19/04 a les 21: 30. 

 

3.5-Comissió extraescolars 

 

Es presenta l’activitat de sevillanes amb un import de 18€ mensuals, es passarà 

informació amb el butlletí d’aquest mes. 

Els intensius de piscina ja estan demanats, es passarà nota informativa. 

 

3.6-Comissió pedagògica 

 

La comissió ja ha tingut la reunió amb el Juli, esta d’acord amb la conversa mantinguda 

amb la comissió, parlarà amb els mestres. No volem carregar de feina a ningú, el 

nostre propòsit és anar de la mà i tenir una comunicació fluida escola/pares.  

El 17 de maig serà la pròxima reunió amb l’escola. 

Amb l’eliminació de la sisena hora, es projectaran activitats al migdia pel pròxim curs. 

Es presenten dues opcions per la sortida familiar anual, els aiguamolls de l’Empordà i a 

les mines de Cercs, pel 22 de maig. 

S’aprova fer la sortida als aiguamolls, s’informarà al butlletí. 

 

00: 45 fi de la sessió. 

 

 

 

 

 

La presidenta        La secretària 

 

 

 

 

 

 

Mònica Casamitjana       Núria Latre 

 

 

 

 

 

 


