
 

 

 

Acta de Junta AMPA Taula Rodona  

 

 

Acta: AJ09-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 15 de desembre de 2011 

 

Inici de la Junta 21: 15 

 

 

 

Assistents: Olga Baldomà, Magalí Mayol, Montse Portero, Cristina Penelas, Ricard 

Codinach, Rosa Saez, Raquel Escudé, Yolanda Villafaina, Narcís Noguera, Tere 

Caravaca, Jaume Llop, Mònica Casamitjana, Jordi Figuera i Núria Latre. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Altres temes a comentar: 

 

Una mare de l’escola, amb fills al nivell d’infantil, ens ve a explicar la problemàtica que 

existeix amb una de les classes, relativa a un nen amb conductes irruptives molt greus. 

Els pares d’aquesta classe estan molt preocupats per aquest nen i la resta de nens, ja 

que la mestra no pot desenvolupar amb òptimes condicions  la activitat a l’aula. 

El problema amb el que ens trobem, es que amb les retallades que hem sofert, l’escola 

no disposa d’una vetlladora tot l’horari lectiu, com caldria per aquest nen. 

Ens proposen convidar a l’inspector de departament, perquè vingui a veure la 

necessitat de tenir una vetlladora per aquest alumne. 

Decidim, que primer parlarem amb els pares per donar-los el nostre recolzament, 

proposar-los fer la sol·licitud al departament, amb el seu vist i plau i d’acord amb la 

direcció de l’escola. 

 

2. Comissions: 

 

2.1 Comissió de menjador: 

 

La comissió informa que tenim incidències amb les entrades / sortides de nens a l’hora 

de menjador, en situacions de visites al metge o similars, on el nen surt amb horari de 

menjador i torna amb aquest horari i afecta a l’àpat. 

Es realitzarà un estudi per veure les vegades que se’ns dona aquet cas i si fos necessari 

fer un protocol per aquets casos. 

Proposen la compra d’una altre línia calenta pel servei de menjador, per sol ventar que 

el dinar arribi als nens de l’últim torn calent. 



 

 

2.2 Comissió de delegades: 

La comissió passarà mail informatiu de les activitats extraescolars previstes pel dia 23 

de desembre. 

 

 

2.3 Comissió de casals: 

La comissió informa que demà serà l’últim dia per la preinscripció del nens al casal de 

Nadal. A data d’avui no arribem al mimin però igualment es farà. 

Es passarà circular per la ludoteca del dia 23, amb possibilitat de fer la inscripció via 

mail. 

Estan treballant amb la preparació del casal de Setmana Santa. 

 

 

2.4 Comissió d’extraescolars: 

La comissió informa que el passat 13 de desembre van tenir una reunió amb direcció. 

Hi ha una queixa per part de l’escola de l’estat del material l’escola que fam servir per 

les activitats d’extraescolars. Ens demanen que fixem una aula per aquesta activitat i 

ens fem responsables d’aquest espai. 

 

 

2.5 Comissió de festes: 

La comissió informa que ampliarà a les activitats previstes per la festa de Nadal amb un 

concurs de dibuixos de i el sorteig de una panera. 

 

 

2.6 Comissió pedagògica: 

La comissió informa, que necessiten que informem d’una xerrada / taller sobre els 

hàbits alimentaris el dia 22 de desembre de 7 a 8 del vespre adreçat per pares i nens. 

Màxim 20 persones, caldrà inscripció prèvia. 

La comissió ens comunica que passem per un moment dolent amb l’escola, els 

compromisos no s’han complert. Tornaran a reunir-se amb direcció al gener, si l’escola 

no posa implicació, la comissió deixarà de col·laborar amb l’escola i es dedicarà 

exclusivament a activitats promogudes per l’ampa. 

 

 

2.7 Comissió de comunicació: 

La comissió ens demana poder fer les reunions de junta més àgils i eficaces. 

Sobre el butlletí de desembre, a data d’avui encara no tenen prous continguts. 

Enviarem la felicitació de Nadal a la resta d’Ampes del poble i a l’Ajuntament. 

Sobre el grup de mails de famílies, tenim unes 15 famílies que encara no reben els 

mails correctament. Recordem que cal donar autorització al primer mail que es va 

enviar per part de Google groups. 

 

 

 



 

 

2.8 Comissió econòmica: 

La comissió presenta l’estat de contes a dia d’avui. 

 

 

 

23:55 fi de la sessió. 

 

 

La presidenta      La secretària 

 

 

 

 

Mònica Casamitjana     Núria Latre 


