
 

Acta de junta AMPA Taula Rodona 
 

 

Acta: AJ06-2011 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 

Data: 6 de setembre de 2011 

 

Assistents: Mònica Casamitjana, Jordi Figuera, Yolanda Villafaina, Tere Caravaca, Montse Ollé, 

Cristina Penelas, Montse Portero, Jaume Llop, Ricard Codinach, Cristina Amat, Narcís Noguera, 

Raquel Escudé, Natàlia Domínguez i Núria Latre 

21:20 Inici de la sessió 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. Comissió extraescolars 

 

La comissió presenta les activitats extraescolars proposades pel nou curs, amb horaris de 

migdia i tarda amb els preus. També es presenten els horaris i preus d’acollides per aquest nou 

curs, amb franges de mitja hora, tant a l’hora de migdia com de tarda. 

La informació s’enviara per mail o al butlletí a les famílies, amb el full d’inscripció, tant per les 

activitats com les acollides. El dia 14 de setembre es farà la reunió informativa als pares, per 

explicar els projectes de cada activitat i resoldre els dubtes que puguin sortir. 

També informarem al butlletí de les activitats d’Activa al migdia amb el servei de menjador. 

El dia 19 de setembre tancarem les inscripcions. 

 

 

2. Comissió projecte educatiu 

 

La comissió informa que esta pendent de la reunió amb direcció, per poder tancar tots els 

projectes que tenen pendents amb l’aprovació de la direcció de l’escola. 

 

3. Comissió de xandalls 

 

La comissió informa que les comandes ja estan a la botiga de Cel. Hi ha hagut un increment de 

preu en el pantaló curt i un abaratiment amb el preu de les bates, que ens ajudara a cobrir les 

despeses dels talonaris de les comandes i les bosses per fer les entregues. 

La botiga ja ha entregat els diners de les comandes a l’Ampa i s’ha fet el pagament de la 

totalitat de la mercaderia. 

Es tindrà de fer una nova comanda de stock, per cobrir la demanda. 

 

 

4. Comissió de menjador 

 

La comissió informa que ja esta signat el contracte per aquest curs amb Activa. El preu del 

dinar per aquest curs serà de 6,17€ incloent el nou horari de migdia. 

Hi haurà cada dia una hora d’activitat dirigida per un monitor: Anglès, esports, racó d’estudi, 

blog , casinet…..entre d’altres. 



Activa ens atorga dues beques de menjador, les quals es sortejaran per trimestres, als usuaris 

del menjador. 

Pels alumnes que no siguin socis de l’Ampa i vulguin fer ús del servei, tindran de pagar un 20% 

de l’import en concepte de matricula. 

 

 

5. Comissió de llibres 

 

La comissió informa que han treballat plegats amb els cavalles i els llibres ja están preparats  a 

les aules dels nens. 

 

6. Comissió de subvencions 

 

La comissió informa que en aquests moments no hi ha cap subvenció disponible per sol·licitar. 

Queden pendents que surtin publicades per poder-les sol·licitar. 

 

7. Comissió de casals 

 

Activa s’ha queixat de l'estat de la cuina, desprès de que Esmar fes ús pel casal d’estiu. La 

comissió ens explica que Esmar també es va queixar que la cuina no estava en condicions quan 

ells van arribar. 

Parlarem amb Esmar per intentar veure que va passar. 

L’any que ve, l’empresa encarregada de fer els casals, son els responsables de girar els rebuts a 

les famílies i d’aquesta manera assumir els possibles impagats, ja que ens hem trobat amb 

devolucions per part d’algunes famílies que que hi han fet us del servei. 

 

8. Comissió de comunicació 

 

La comissió informa que estan elaborant el butlletí, volen fer una presentació de l'equip de 

mestres i fer una entrevista al director de l’escola, mes les informacions d'extraescolars…. etc. 

També es demanarà voluntaris per la web, ja que hi ha intenció de canviar la web i tenir mes 

control amb el nom dels usuaris registrats. 

Enviarem un mail recordatori de la plataforma Som escola, de la pròxima concentració del dia 

12 a les 19:00 a l’ajuntament. 

Passarem mail a les altres Ampes del poble, per saber si hi faran alguna actuació al respecte. 

 

9. Comissió de delegades 

 

La comissió informa que es passaran les llistes amb els nou alumnes de l’escola, per aconseguir 

els mails de les famílies, mitjançant les delegades de cada curs. 

 

 

10. Comissió de festes 

 

La comissió informa que hi ha hagut baixes a la comissió, eren pares que ja portaven molts 

anys amb aquesta tasca i ara deixen lloc per qui es vulgui implicar. 

La pròxima festa serà la de la castanyada. 

També cal muntar una comissió especifica pel comiat dels alumnes de sisè l’any vinent. 

 

11. Comissió econòmica 

 



La comissió informa que n'hi ha 3.800€ al compte, pendent de fer l’ingrés de les vendes dels 

xandalls. També ens informa que s’esta tramitant el cobrament dels impagats del casal d’estiu. 

 

 

12. El dia 16 de setembre es farà la venda d’agendes pels alumnes que no hagin comprat 

els llibres a l’escola, amb un preu de 6,20€. 

 

13. Sol·licitar voluntaris per ser els nous delegats de les classes de P3. 

 

14. Estem pendents del dia de la reunió de carnestoltes. 

 

15. Es farà la consulta de quin material inclou la quota de material escolar. També es 

portara la consulta al consell, demanant inventari del material i la justificació de l’us que es 

dóna. 

 

 

 

23:50 Fi de la sessió 

 

 

 

La presidenta       La secretària 

 

 

 

 

Mónica Casamitjana      Núria Latre 


