
Acta de Junta AMPA Taula Rodona 
 

 

Acta: AJ05-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 14 de juny de 2011 

 

Inici de la Junta 21: 30 

 

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

Bruna, Tere Caravaca, Raquel Escudé, Narcís Noguera, Elisabet Zunzunegui, Magalí Mayol, 

Cristina Penelas, Montse Portero, Ricard Codinach i Núria Latre. 

 

 

Ordre del dia: 

 

1.- Aprovació l'acta anterior. 

 

S’aprova. 

 

 

2.- Coordinació entre comissions 

 

 Comissió de menjador vs comissió d'extraescolars. 

 Arrel d’una consulta d’una mare de l’escola sobre el temps de digestió pels nens 

que es queden a menjador i fan l’extraescolar de piscina, la persona responsable de la 

comissió d’extraescolars va disposar amb la Belen anticipar un torn els nens que fan 

aquesta activitat sense consultar amb la comissió de menjador, amb la voluntat de donar 

una ràpida sol·lucio a aquest problema que havia sorgit “interferint” en la tasca de la 

comissió de menjador. 

 Desprès d’escoltar els arguments per cada part, es proposa que les dues 

comissions treballin plegats amb una comissió mixta. 

 

3.- Mails de la Junta “Fora de to” 

 

 En parlem de com expressem amb un mail la nostra possicio sobre els temes que 

ens ocupen com a membres actius de l’AMPA. 

 Desde la junta es demana que per favor quan hi hagi algun “calentón” per algun 

tema i tinguem de comentar les nostres “raons” fem-ho amb calma i si cal millor truquem 

a la persona directament per evitar males interpretacions a l’hora de llegir un mail. 



 Es demanaran els telèfons de tots i estaran a disposició del membres de la junta. 

 

 

 

4.- Aprovació nou horari al Consell Escolar 

 

 A dia 23 de maig, direcció de l’escola ens informa que a l’esborrany del nou decret 

d’educació hi haurà modificacions d’horari a banda de l’eliminació de la 6ª hora. 

 A partir d’aquí l’evolució d'aquest tema a anat així: 

 

• 31/05 La Generalitat aprova el nou decret. 

• 31/05 El claustre de Mestres de la nostra escola es reuneix per escollir l’horari pel 

curs vinent, decidint acabar a les 16:30. 

• 07/06 Es celebra el consell escolar amb el resultat de l’aprovació de l’horari que 

proposa el departament, de 09:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30. 

• 09/06 El director de serveis territorials Sr.Baulenes i la Sra. Salomó visita la nostra 

escola per veure els problemes de capacitat al menjador. 

 

 El representant de l’AMPA en aquesta votació al consell va votar amb blanc, per no 

tenir temps de reacció, ni haver pogut adoptar una postura representativa en aquest 

tema. 

 Dues escoles del poble van quedar sense acord a la votació del consell pendent del 

que resolgui el departament i una d’elles ha demanat al departament una ampliació de 

l’horari mínim al migdia per poder-ho ampliar fins les tres hores, modificant l’horari de la 

següent manera de 09:00 a 12:30 i de 15:30 a 17:00. 

 

 Es sol·licitarà a direcció la necessitat de tenir avís amb els continguts a tractar als 

consells amb 15 dies mínim d’antelació. Reservant-nos el dret de no assistència fent 

constar el motiu si no es complís. 

 

 Es proposa que l’AMPA presenti un escrit al cap dels Serveis Territorials d’educació 

per demanar la modificació en l’horari mínim establert de menjador degut a la nostra 

problemàtica en aquest sentit. I adherís-se com a AMPA a la Web de la FAPAC per 

sol·licitar la 6ª hora, en el cas que la concedissin seria tant per infantil com per primària. 

 S’ha aprova per majoria. (12 a favor / 2 en contra) 

 

 Sobre la possibilitat de poder fer un altre consell, estem pendents de la reunió dels 

membres del consell i posteriorment amb direcció. 

 

 

 

 

 



 

5.- Comissions 

 

5.1- Casals: 

 

 La comissió informa que no és possible per dates, proposar un casal al setembre 

d’angles. Les dates del casal de setembre seran del 28 d’agost al 9 de setembre, comptant 

que el dia 5 de setembre és festa local. 

 Ens presenten dues propostes: 

 

 Activa, ens proposa un centre d’interés al Pol Nord, amb activitats i gimkanes 

diverses amb un preu de 89,00€ setmana amb dinar (9 a 17h). Serv de SAM 17.50€ per 

setmana + descomptes per germans. 

 

 Esmar, ens proposa un centre d’interés de l’educació vial, fent circuits…. un dia 

portar la bici…. etc. Preu per setmana 84€ + 6.75€ per dinar i dia, en horari de 7:30 a 17h. 

 

 La majoria vota fer-ho amb Activa però te de millorar la proposta. 

 El full d’inscripció s’enviarà per mail i través de les motxilles. 

 

5.2.- Comissió de menjador. 

 

 La comissió informa que estem pendents de signar el contracte per curs vinent.  Es 

sol·licitarà programa d’horaris, menús i activitats, pendents de l'horari final amb la 

possibilitat de poder fer servir una aula com ampliació de menjador. 

 

5.3.- Comissió comunicació. 

 

 La comissió informa que ja te preparat el butlletí de juny a falta d'incorporar la 

informació del casal de setembre. 

 

 

6.- Preparació assemblea general del 21 de juny de 2011 

 

 Desde la junta es proposa fer una enquesta de la valoració de la tasca feta per 

l’AMPA així com les diferents comissions per poder-ho presentar el pròxim dimarts a 

l’assemblea. 

 

 Es demana a les diferents comissions que preparin una memòria del curs que 

acaba amb les tasques realitzades. 

  

 

 



 

23:55 Fi de junta. 

 

 

 

La presidenta      La secretària 

 

 

 

 

 

Mònica Casamitjana     Núria Latre 


