
Acta de Junta AMPA Taula Rodona  
 

 

Acta: AJ03-2012 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 24 d’abril de 2012 

 

Inici de la Junta 21: 15 

 

 

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

Penelas, Yolanda Villafaina, Narcís Noguera, Tere Caravaca, Jordi Figuera, Ricard 

Codinach, Lluís Martínez i Núria Latre. 

 

1.- Comissions 

 

1.2- Comissió de llibres 

 

 La comissió informa que ja tenim els llistats provisionals, restem a l’espera dels 

definitius. Una vegada els rebrem enviarem informació als pares, calculen a finals de 

maig. 

 

1.2.-Comissió econòmica 

  

 La comissió informa que tenim 12.495,00 euros de saldo a la conta. Hem 

ingressat per part de les matricules de aeròbic 134€, de usuaris que no son pares 

d’alumnes de l’escola. 

 

1.3.-Comissió comunicació 

 

 La comissió informa que ens ha arribat la renovació del domini de la nostra 

pàgina web. La comissió proposa varies opcions: 

a) Canviar a wordpress.net que es gratuït i admeti subscripcions 

b) Migrar al .cat (ampataularodona.cat) 

c) Fer el traspàs de tota la informació a wordpress i posteriorment canviar a .cat 

D’aquesta manera es podrà donar les contrasenyes d’accés a continguts de la web amb 

mes seguretat a petició dels pares. 

 

1.4.-Comissió de casals 

 

 La comissió informa que una vegada d’acord amb l’escola Lola Anglada els 

casals d’estiu queden de la següent manera: 

1) Casal esportiu: Taula Rodona 

2) Casal d’angles: Lola Anglada 

1) Casal esportiu, per votació vistes totes les ofertes rebudes, serà Esmar qui 

realitzarà el casal, amb el servei de menjador d’Activa. 



2) Casal d’angles, serà un casal d’immersió lingüística amb monitors nadius 

Irlandesos, amb activitats per poder practicar la llengua  amb situacions de 

diari. 

Es passarà full informatiu per la reunió amb els pares, serà el dia 4 de maig a 17:00 al 

Lola Anglada. 

D’altre banda, moltes famílies ens demanen la possibilitat de oferir un casal pel mes 

d’agost. A la propera reunió d’ampes del poble tractarem el poder fer un casal conjunt 

al mes d’agost. 

També es proposarà el poder fer les ludoteques conjuntes ja que moltes vegades no es 

poden fer perquè no arribem al mínim de nens inscrits. 

 

1.5.- Comissió pedagògica 

 

 La comissió informa que la valoració de la festa de la primavera, ha estat molt 

positiva amb la assistència de Pallassos sense fronteres, èxit total del concurs 

d’esmorzars i els tallers proposats. 

Pallassos sense fronteres ens enviarà informació detallada dels projecte on anirà la 

aportació que va fer AMPA. 

El dia 20 de maig serà la sortida de famílies d’aquest any, anirem al Circ Cric, tancant el 

cicle de les emocions proposat per l’escola. 

Passarem informació puntual a les famílies amb els horaris, preus i activitats 

proposades. Caldrà inscripció prèvia. 

 

1.6.-Comissió de festes 

 

 La data per la festa de fi de curs serà el 16 de juny, coincidint amb la resta 

d’escoles del poble. 

 

1.7.-Comissió extraescolars 

 

 La comissió informa que ja hem enviat informació a les famílies dels cursets 

intensius de piscina. 

Valorem la possibilitat del proper any de acabar les extraescolars el 31 de maig, degut 

a la jornada intensiva del mes de juny. 

Passarem una enquesta a les famílies de la qualitat i la duració de les extraescolars. 

 

1.8.-Comissió de menjador 

 

 Temes pendents a tractar. No hi ha assistents de la comissió 

 

2.- Assemblea general 

 

 Quedem d’acord que la assemblea sigui el pròxim 5 de juny a les 20:30, es 

demana que cada comissió prepari la memòries de les seves activitats durant el curs. 

 

 

 



3.- Reunió direcció – Suport psicopedagoga i voluntàries 

 

 Reunits amb la direcció de l’escola, oferim 5 hores setmanals de servei de una 

psicopedagoga a l’escola, a càrrec de l’Ampa.  

Volem que aquets temps de retallades ho passem de la millor manera donat suport  a 

l’escola a la mida de les nostres possibilitats. 

També els hi oferim un grup de voluntàries, constituït per avies ja jubilades per donar 

també suport a l’escola. 

Restem la resposta per par de direcció a aquestes qüestions. 

 

 

  

La presidenta    La secretaria 

 

 

Mònica Casamitjana   Núria Latre 


