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Acta:AJ12-2018 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 3 de Desembre de 2018 
 
Assistents: 

 
Ricard Codinach, Maria Martí, Yolanda Sánchez, Debla Aladrén, 
Beatriz Sánchez, Isabel Lopera, Natalia Barris, Sonia Pérez i Pili 
Vega. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta. 
2- Festa Nadal. 
3.-Assemblea extraordinària per aprovar estatuts. 
4.-Resum curs gestió de AFA. 
5.-Assessorament LOPD i fiscal. 
6.-Repàs comissions. 
7.-Precs i preguntes. 
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1.-Comentaris Presidenta: 
 
-Les revisions optomètriques només es faran als socis de l’AFA. 

-Es compren 250 llums més per la Marató de TV3 i es vendran a 
les escoles Lola Anglada, Pilarín Bayès i Taula Rodona. Al Taula es 
vendran els dies 12, 13 i 14 de Desembre. 

-Es recorda la necessitat de nombrar un vocal per comissió. 

-Es decideix regalar un lot de Nadal a la Belén de part de l’AFA. 
 
 
2.-Festa Nadal. 

 
Es faran dos tallers, caga tió, berenar xocolata amb melindros i 
una panera per sortejar. 
La direcció de l’escola demana que el gimnàs quedi recollit 
després de la festa. 
 
3.- Assemblea extraordinària per aprovar estatuts. 

 

Es convoca una assemblea extraordinària el proper dia de junta 
al finalitzar la mateixa. 
 
  

4.- Resum curs gestió AFA. 

 
-Hi ha escoles que informen a les famílies via Tokapp, la direcció 
de l’escola s’informarà legalment per poder-ho posar en pràctica, 
de moment es decideix seguir com fins ara. 
-Es comenta que en les votacions del consell escolar, no hi ha 
informació dels candidats. 
-La comissió de garanties d’admissió es desconeix la funció que 
fa. La direcció de l’escola confirma que no està ben constituïda 
per falta de representants de pares i un representant de l’EAP. 
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Es sol·licita a l’escola que quan es posi en funcionament el nou 
decret de menjador, des de aquesta comissió, facin el possible 
per augmentar el nombre de monitors. 
-Tots els professors/monitors d’activitats físiques d’extraescolars 
han d’estar assegurats 

 
 
 
5.- Assessorament LOPD i fiscal. 
 
-És obligatori tenir totes les dades protegides, aquest servei té un 
cost de 55€/any. S’aprova en junta la contractació. 
-És necessari tenir els llibres oficials públics. 
 Llibre de comptabilitat. 
 Inventari. 
 Llibre associats. 
 Llibre d’actes i assemblees. 
-A les actes no es poden anomenar a persones físiques. 
-Per deixar de ser soci, s’ha de comunicar per escrit. 
- S’ha de liquidar IVA. 
La junta s’informarà fiscalment per fer aquestes gestions a través 
d’una gestoria. 
 
  
6.- Repàs comissions. 
 
 Festes: 
S’aproven els 500€ per carnestoltes. 
 
 Menjador: 
En general no s’està conforme amb el nou decret de menjador, 
com a AFA es lluitarà per intentar no dur-lo a terme en la nostra 
escola. Es proposarà a la direcció de l’escola fer una xerrada 
informativa sobre el decret. 
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Extraescolars: 

 

- S’ha fet un control d’extraescolars. 
- El professor de de la extraescolar de música, s’ha disculpat per 
haver fet ús dels instruments de l’aula de música de l’escola, va 
ser un professor substitut de l’habitual i desconeixia el 
funcionament. 
 

 
Projectes: 
 
Han pres mides del pati pel projecte de millora, la secretaria de 
l’escola ha d’acabar el dossier per presentar-lo a l’ajuntament. 
 
 
Comunicacions: 

 

Passaran comunicació via web 

 Anul·lada ludoteca del 7 de Desembre. 
 Festa Nadal. 
 Xerrada Juan Herrera. 
 Jornada intensiva 21 de Desembre. 

 Llums Marató. 
  

 
9.-Precs i preguntes 
 
-S’ha de demanar la caseta per emmagatzemar material de l’AFA. 
-Els alumnes de sisè no podran rebre els diners que fins ara 
rebien. 
-Es comenta que es va ocupar el despatx de l’AFA amb uns 
timbals d’un taller de percussió de l’escola. 
 
Tresoreria: Hi ha socis que no han pagat la quota i no socis que 
fan extraescolars, es revisarà. 
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S’intentarà buscar una solució pels socis que paguen mitja quota. 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretària AFA Taula Rodona. 
 


