
 

Acta de junta AMPA Taula Rodona 
 

 

Acta: AJ08-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 15 de novembre de 2011 

 

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

Villafaina, Narcís Noguera, Mònica Casamitjana, Jordi Figuera i Núria Latre. 

21:20 Inici de la sessió 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. -Comissió de delegades: 

La comissió demana, presentar al consell escolar, que l’escola justifiqui les partides de 

despeses de material escolar fungible. Mirarem com ho podem presentar. 

 

2.- Comissió de casals: 

La comissió informa de les ludoteques pels dies de pont de la setmana del 5 de desembre, es 

passarà informació als pares. Caldrà un mínim de 15 nens per fer l’activitat. 

Casal de Nadal; ens presenten dos propostes, Activa i Esmar.  Vistes les propostes de les dues 

empreses, per unanimitat es decideix que sigui Activa qui realitzi el servei. 

 

3.- Comissió de extraescolars: 

Estem a la espera de la documentació per la regularització de les activitats esportives. 

 

4.- Comissió pedagògica: 

La comissió informa sobre la gestió d’espais a l’escola, per l’hort de l’escola ja tenim uns avis 

per part del Ajuntament. A la biblioteca també tenim una mare de l’escola que ajudarà a les 

tasques, coordinada amb el mestre responsable. Per l’aula d’informàtica comptem amb un 

pare de l’escola, però no pot donar tant de temps com convindria, farem un estudi de les 

necessitats de l’aula d’informàtica i si cal tornarem a demanar ajuda. 

Sol·licitarem l’accés que tenen els nens a l’aula d’informàtica als continguts d’Internet.  



L’escola ja ens ha passat els objectius per cursos, estem pendents de una reunió per poder 

preparar l’ informació i enviar als pares. 

També es tornarà a engegar la cooperació amb la escola agermanada de Guatemala. 

Passar recordatori als pares perquè ens portin joguines i llibres per l’escola. 

 

5.- Comissió de menjador: 

La comissió informa que ja estan preparades les normes de funcionament intern del servei de 

menjador. 

Sobre les beques de menjador, tornem a debatre de com assignar-les. Decidim repartir-ho 

entre tots o bé un dia gratis el dinar a cada nen. 

S’ha fet el control de menjador, amb les següents deficiències; la línea calenta no acaba de 

funcionar, els nens de l’últim torn no van trobar el menjar prou calent. Sobre la resta del servei 

tot funciona correctament, amb les limitacions que tots sabem d’espai i torns, que tenim al 

nostre menjador. 

Tornarem a demanar a l’escola l’ús de les aules de P3-P4 pel servei de menjador. 

També cal instal·lar uns penjadors per poder col·locar les jaquetes a l’hivern, ja que queden 

totes emmagatzemades al terra del passadís. 

 

6.- Comissió de comunicació: 

La comissió tronarà a passar recordatori, sobre les joguines i llibres per l’escola. 

 

7.- Comissió de festes: 

La comissió informa, que dissabte 17 de desembre al matí es farà la festa de Nadal a l’escola, 

amb diferents tallers de manualitats pels nens i un aperitiu per tothom. 

Valoració de la de la festa de la castanyada; la festa no es va desenvolupar tal i com s’hauria 

esperat, ja que es van trobar amb deficiències en la implicació, per part de les persones que 

tindrien d’haver ajudat al seu bon funcionament.  

 

8.- Comissió de socialització- llibres: 

La comissió informa, que ja han parlat amb la llibreria del poble DN4, per la venda dels llibres 

el pròxim curs. 



Van mantenir una reunió amb la comissió de socialització de l’escola Onze de setembre, per 

veure de quina manera s’organitzen. De la reunió trèiem, que l’organització de treball es 

correcta, però que l’escola es te de fer càrrec, de tot el relatiu a la conta dels llibres 

socialitzats. 

 

23:55 fi de la sessió. 

 

 

 

 

La presidenta       La secretaria 

 

 

 

 

Mónica Casamitjana      Núria Latre 


