
 

Acta de junta AMPA Taula Rodona 
 

 

Acta: AJ07-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 18 d’octubre de 2011 

 

Assistents: Magalí Mayol, Montse Ollé, Montse Portero, Cristina Penelas, Ricard Codinach, 

Cristina Amat, Raquel Escudé, Yolanda Villafaina, Narcís Noguera, Lluís Martínez, Elisabeth 

Zunzunegui, Gonzalo Bruna, Tere Caravaca, Jaume Llop, Mònica Casamitjana, Jordi Figuera i 

Núria Latre. 

21:20 Inici de la sessió 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. -Comissió pedagògica: 

La comissió informa de la reunió mantinguda amb la direcció de l’escola. Amb aquesta reunió 

hem trobat predisposició per part de l’escola amb els projectes que els hi presentem. 

El tema del eix transversal de l’escola per aquest curs es: “Les emocions i la resolució de 

conflictes”. En quan sapiguem les actuacions sobre el tema , ajudarem amb activitats 

paral·leles sobre aquest eix. 

L’escola ens demana ajuda per part dels pares pel següent: 

� Manteniment de l’aula d’informàtica, alguna persona amb coneixements com 

administrador de xarxes/tècnic per poder ajudar al bon funcionament dels equips. 

� Ajuda per la biblioteca de l’escola, amb la dotació de llibres. Es demanarà als pares si 

tenen llibres a casa en bon ús per la seva ampliació.L’escola també passarà un llistat 

amb les seves preferències. 

� També necessiten joguines pel pati d’infantil, es farà una crida als pares per si tenen 

joguines per casa que estiguin en bon ús i vulguin portar-les a l’escola. 

Activa contrabaix per la seva banda, ens comunica mitjançant la comissió de menjador que 

dotarà a l’escola amb 400€ per la compra de joguines, ja que ells, a la estona de menjador fan 

servir les joguines del pati d’infantil. 

Pel que fa a l’hort de l’escola ja hi han pares que s’han ofert per aquesta tasca. 

La comissió ens informa de que hi han hagut tres pares que s’han unit a la comissió per 

treballar plegats. 

 

 



2.- Comissió d’extraescolars 

La comissió informa que la valoració fins a la data es bona en totes les activitats que oferim 

tant al migdia com de tarda. 

La comissió ha decidit fer una compra de jocs d’escacs per l’activitat de migdia a l’escola.  

Arrel d’aquesta decisió per part de la comissió, parlem de si l’Ampa te d’assumir el pagament 

de material extraescolar per fer les activitats que promovem. Després de diferents punts de 

vista exposats a la taula, es decideix que tota persona/empresa que desenvolupi la seva 

activitat mitjançant l’Ampa de la nostra escola, tindrà d’assumir els costos del material 

necessari per al bon funcionament de l’activitat que es contracti, així com també ens tindrà de 

facilitar tota la documentació necessària referent a la seva empresa, on justifiqui estar al dia 

en les seves obligacions amb la TGSS i AT. 

Farem la consulta a la Fapac de la documentació que tenim de demanar. 

Quan el proveïdor presenti la seva oferta te d’incloure l’import del material al preu que ens 

presenti. Si el proveïdor expressa la seva impossibilitat econòmica per assumir els costos 

inicials dels materials necessaris per la seva activitat, l’Ampa li pot anticipar aquest import per 

la compra del material, import el qual tindrà de tornar a l’Ampa durant el curs que duri 

l’activitat. L’Ampa finançarà, no assumirà despeses. 

Procedim a la votació del pagament dels escacs: 

11 persones a favor  

4  persones en contra 

La comissió fa la consulta sobre la compra de material esportiu a petició de l’empresa que 

gestiona les extraescolars d’esports, excepte hoquei. Es decideix segons el punt anterior, no 

assumir el pagament del material que ens sol·liciten. 

Els pares ens demanen un delegat per cada activitat, per poder tractar les consultes del pares 

sobre l’extraescolar que fan els seus fills, i resoldre els seus dubtes / queixes. Es farà la 

consulta mitjançant la comissió als pares via mail, per grup d’activitat. Dels voluntaris per 

aquest càrrec, sortirà la persona encarregada com a delegat. 

Es té de fer recordatori als pares, que les extraescolars acaben a les 18:15, i demanar als pares 

que siguin puntuals. 

 

3.- Comissió de menjador 

La comissió informa que ja hem signat el contracte del servei de menjador amb l’empresa 

Activa Contrabaix. 

La comissió es té de reunir amb direcció per fer una valoració del servei. 



Activa informa a la comissió de que aquest any s’estan fent responsables del nens que fan 

activitats extraescolar de migdia, que no imparteix Activa. Ens comuniquen que l’any vinent no 

assumiran la responsabilitat d’aquets nens. 

Farem la consulta a l’assegurança de com tenim contractada la jerarquia de responsabilitat. 

També consultarem a la Fapac la obligació de demanar la documentació referida a la TGSS i AT. 

L’escola esta creant una normativa interna de menjador conjuntament amb Activa, prèvia 

acceptació de la junta, per nens amb conductes irruptives i de educació. S’enviarà la proposta 

per mail, per la acceptació o be incloure propostes. 

Activa ens demana una dotació d’equips per crear al menjador una línea calenta pel servei del 

dinar, que ja els tenim a l’escola. El import d’aquets equipaments es començarà a amortitzar al 

gener, en acabar de amortitzar l’equipament de la cuina. El rebut de menjador no patirà cap 

canvi en el seu import. 

La comissió ens demana pares voluntaris per anar a fer les proves del servei de menjador. 

Consultes/queixes dels pares a la comissió per part de la coordinadora de delegades: 

� -. Massificació del menjador, mesures que adoptarem. 

� -. Els nens de 4art i 5é entren molt tard a dinar i es troben el dinar fred. 

� -. Hi han nens que es queixen de que el dinar esta dolent. 

 

4.- Comissió de comunicació 

La comissió informa que l’any vinent quan es facin les inscripcions d’extraescolars, vigilem el 

buit de dies en donar l’ informació als pares de les activitats que hagin sortit, així com dels 

nens inscrits, no fos cas, que les famílies tinguin de mirar altres opcions per les extraescolars 

dels seus fills. 

La comissió ens recorda l’ús del mail de famílies per no duplicar mails mitjançant les delegades. 

També ens reclamen les adreces de les noves famílies dels P3 d’aquest curs, per afegir-les a 

aquest grup. 

Sobre les famílies que ens diuen que no reben els mails de l’Ampa, cal recordar que si no entra 

a l’enllaç i dona la seva acceptació a pertànyer a aquest grup no podrà rebre els mails. Enviaran 

mail recordatori amb les instruccions. 

Sobre Faceboock i Twiter, ens informen de que han fet fora a gent anònima que no pertany a 

l’escola. 

Continuem a l’espera de la renovació de la web. 

Segons les peticions de les comissions pedagògica i de menjador, enviaran mail a les famílies. 

 

 



5.- Comissió de delegades 

La comissió informa, que famílies dels cursos 3er, 4art i 5é demanen una aula d’estudi al 

migdia. A la reunió informativa de principi de curs, els pares van fer la consulta a la direcció de 

l’escola i se’ls va comunicar que en aquest moment al migdia no hi han aules disponibles per 

donar-li aquest ús, ja que les fan servir per les activitats de migdia d’Activa i extraescolars de 

migdia. Hem parlat amb Activa, i te disposició per dur a terme aquesta aula d’estudi, parlarem 

amb direcció per posar-nos d’acord de com fer-ho. 

 

6.- Comissió de festes 

La comissió informa, que la propera festa serà la castanyada. La comissió es reunirà en breu 

per renovar i preparar la decoració de l’escola així com les actuacions per la preparació de la 

festa, graelles, castanyes, xocolata, exposició de carbasses.... 

Es passarà mail informatiu de la festa. 

 

7.- Comissió econòmica 

La comissió informa, que tenim rebuts impagats de les quotes de socialització de llibres per 

import de 300€ +/-, s’han tornat a girar els rebuts i han tornat a venir impagats. Es tornarà a 

fer la gestió de cobrament. 

També s’ha girat la remesa del rebut anual de la quota de socis de l’Ampa, també ens hem 

trobat amb rebuts tornats, gestionarem el recobrament. 

 

8.- Comissió de socialització- llibres 

La comissió informa, que només han hagut dos reclamacions en la socialització que ja han sigut 

resoltes. 

La comissió de llibres ens informa que aquest any al haver fet la comanda l’escola directament, 

per poder obtenir les PDIs, hi ha hagut molt descontrol per part de la subministradora de 

llibres a l’hora de l’enviament dels llibres així com de les devolucions posteriors. 

La comissió ens comunica que pel curs vinent, l’Ampa no és farà responsable de la distribució 

dels llibres a l’escola. 

 

9.- Comissió de casals 

La comissió informa, que ja estan gestionant amb Activa les ludoteques que queden per aquest 

any.  Volen que es modifiqui la forma, així com les activitats que fan fora de l’escola. Per 



exemple anar a la piscina coberta, sortides pel poble....etc. Es revisarà el preu modificant les 

activitats i el tema de grups per edats. 

Sobre al casal de Nadal, estem pendents de rebre les propostes per part de Esmar i Activa per 

poder-les valorar. 

 

10.- Comissió de xandalls 

La comissió informa que les comandes s’han entregat normalment, hem tornat a fer una 

comanda de estoc, ja que ens havíem quedat sense existències en articles i talles. 

Hem liquidat amb la Cel les vendes fins el dia 23 de setembre, amb la quantitat de 459€, (1€ 

per peca venuda). 

Tornarem a obrir el plaç per poder encarregar els polars, ara que començarà el fred. 

Es proposa a la comissió, mirar si podem oferir equipacions per als equips de les activitats 

extraescolars esportives, futbol, basquet i hoquei. La comissió buscarà propostes i preus de 

roba esportiva. 

 

Altres temes: 

Aquesta tarda i ha hagut consell escolar i part dels pares que formen part del consell ens 

expliquen els temes que han tractat aquesta tarda.  

23:55 fi de la sessió. 

 

 

 

 

La presidenta       La secretaria 

 

 

 

 

Mónica Casamitjana      Núria Latre 


