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Acta:AA  10-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 10 d’Octubre 2018 
 
 
Ordre del dia: 
1.-Ratificació acords assemblea Juny 2018 
2- Informació activitats de l’AFA 
3.-Elecció nou secretari 
4.-Propostes socis AFA 
5.-Participació cavallers 
6.-Precs i preguntes 
 
 
1.- Ratificació acords assemblea Juny 2018 
 
-La presidenta es presenta i presenta els càrrecs de la junta de l’AFA. Informa del canvi 
de presidenta i tresorera. 
-Informa de pressupostos. 
 
2- Informació d’activitats de l’AFA. 
 
-Informa els pares de les diferents comissions de l’AFA. 

1. Menjador: Un membre de la comissió explica i informa del projecte 
MENJA B, i la possibilitat i el procediment per fer un control de 
menjador 

2. Extraescolars: Un membre de la comissió informa que les activitats han 
començat amb normalitat, comenta la problemàtica que suposa les 
baixes per la organització de les activitat però són conscients i ho 
assumeixen. Una mare proposa que un cop començada l’activitat 
s’informi del estat real dels nens apuntats així com de places lliures. Una 
mare proposa que la acollida matinal sigui per franges, se’n parla i no es 
viable per tema de monitoratge. 

3. Roba i llibres: s’informa que la roba ja es pot demanar a través de la 
web. L’AFA gestiona la recerca de llibreries per adquirir els llibres més 
econòmics. 

4. Casals: Un membre de la comissió informa que s’encarreguen de 
gestionar els casals d’estiu i les ludoteques de tot el poble. 

5. Pedagògica: Membre de la comissió informa que s’encarreguen de 
buscar i oferir xerrades per a pares i per nens. Es reuneixen amb la 
direcció de l’escola per si detecten algun cas especial. 
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6. Projectes: Membres de la comissió informen que tenen una reunió 
pendent amb l’ajuntament per intentar aconseguir pressupost pel 
projecte de millora del pati. Informen que el projecte de la porta de 
infantil ja està aprovat. 

7. Festes: Un membre de la comissió informa de la gestió que fan per 
organitzar la festa de la castanyada, la festa de Nadal i la festa de fi de 
curs. 

8. Comunicació: S’informa de l’activitat de la comissió per a què totes les 
famílies estiguin informades de les accions i decisions de la junta de 
l’AFA. S’està treballant per renovar la web de l’AFA amb la col.laboració 
d’un pare de l’escola. 

9. Subvencions: Informen que no hi ha gent que busqui les subvencions, es 
farà una crida per si hi ha algú interessat. 

10. Atenció a la diversitat: 
 
 
3.-Eleció del nou secretari. 
La secretària de l’AFA Jèssica Albiol deixa la tasca i s’ofereix com a nova secretària Pili 
Vega, tots els assistents a l’assemblea estan d’acord. 
 
4.-Propostes dels socis. 
 
Es proposa fer un grup per fer deures al migdia, no és viable per la necessitat de 
monitoratge i falta d’espai habilitat per l’activitat. 
Els pares de 6è informen que no estan informats del projecte probulling, és tasca de 
l’escola però es té en compte. 
 
5.-Participació a cavallers. 
 
Un membre de festes informa de la tasca que fan a cavallers i fa una crida perquè són 
pocs membres, tot i que comenta que han rebut noves incorporacions. 
Una mare proposa fer un document informatiu de la funció dels cavallers, s’informa 
que aquest document ja existeix. 
 
6.-Precs i preguntes. 
 
Una mare proposa fer una reunió informativa de l’AFA en la reunió de principi de curs 
no només a P3 sinó a 1r o 2n. 
 
 
Comentaris presidenta. 
 
Comenta la possibilitat de moure en alguna ocasió el gegant de l’escola, es proposa 
buscar algú per portar el gegant o aprofitant l’activitat de batukada formar una 
“colleta” pel gegant. 
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Informa que s´estè gestionant amb les altres AFAS del poble repetir l’activitat de les 
llums de leds per col.laborar amb la MARATO TV3, també es col.labora amb els 
calendaris. 
Es proposa destinar el benefici dels calendaris per material per l’escola com taules per 
l’extraescolar d’escacs… etc. 
 
S’informa que el 15 d’Octubre es passarà el càrrec de la quota de l’AFA. 
 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretaria AFA Taula Rodona. 
 


