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Acta:AJ02-2019 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 

 
Data: 6 de Febrer de 2019 

 
Assistents: 

 
José Luis Ruiz,  Yolanda Sánchez, Debla Aladrén, Beatriz Sánchez, 
Astrid Sanz, Lourdes Català, Ana Fernandez, Pedro Valiente, 
Jessica Albiol, Isabel Lopera, Anna Marti, Natalia Barris, Sonia 
Pérez i Pili Vega. 
 
 
 
Ordre del dia: 

 
1.-Resum reunió ajuntament AFA. 
2.-Caseta, sotaescala i despatx. 
3.-Jornada portes obertes. 
4.-Comentaris presidenta. 
5.-Repàs comissions. 
6.-Precs i preguntes. 
 
 
1.-Resum reunió ajuntament AFA. 

 
 

El dia 22 de Gener l’ajuntament va convocar una reunió d’AFA, 
dos membres de la junta hi van assistir. 
Els temes tractats van ser: 

- Conveni i justificació de les subvencions. 
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Presentarem la justificació de preus per accedir a la subvenció a 
la subvenció de l’any passat. 
- Mostra educativa 2019. 

- Preinscripcions i matriculacions curs 2019-2020. 
- Consell educatiu del 29 de Gener de 2019 del Pla Local 
d’Educació. 
- Natació de 2n. 
Fins ara la natació dels alumnes de segon la pagava l’escola i 
posteriorment l’ajuntament a l’escola, aquest any l’ajuntament 
comunica que hi ha retràs en les licitacions i no arribaran a 
temps per fer l’activitat el curs vinent, l’ajuntament proposa que 
l’AFA avanci el pagament de l’activitat i posteriorment 
l’ajuntament tornarà l’import a l’AFA, queda pendent de prendre 
una decisió. 
 

 
2.- Caseta, sotaescala i despatx. 

 

L’escola demana que s’endreci el sotaescala i el despatx i es 
recalculi l’espai que falta abans de comprar la caseta del pati. 

Proposarem que ens deixin part de l’altell del gimnàs per 
emmagatzemar material del AFA. 
 
 

3.- Jornada portes obertes. 

 

El dia 15 de Febrer de 17h a 19h es celebrarà la jornada de 
portes obertes, hi haurà 6 membres de la junta en representació 
de l’AFA per donar informació a les famílies. 
 
 

4.- Comentaris presidenta. 

 

L’escola proposa a l’AFA que presti diners per cobrir les quotes 
de material escolar impagades, en junta es decideix que no es 
farà aquest préstec. 
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Hi haurà una formació de la FAPAC el proper 13 de Febrer a 
l’escola Lola Anglada a les 18,30h per conèixer la privatització de 
l’espai a l’hora del menjador, hi assistiran dos membres de la 
junta. 
Es farà un taller “Emocions en família” el proper 20 de Febrer de 
19h a 21h a la Masia Can Feliu, es passarà recordatori per les 
inscripcions màxim fins el dia 14 de Febrer. 

Ens han convidat a la Fira del geganter de Castellterçol per 
presentar el gegant de l’escola, es proposa organitzar una 
sortida, queda pendent. 
 
 

5.-Repàs comissions 

 

-Casals 

 

Surt endavant la ludoteca del dia 11 de Febrer, s’amplia el 
termini d’inscripcions fins el divendres 8 de Febrer. 

Es farà una crida per augmentar els membres de la comissió. 

Es proposa que aquest any sigui l’últim en que es faci el casal 
d’estiu amb el Joan Esteve i buscar noves propostes pel següent. 
 

-Pedagògica 

 

Per un canvi de data en la revisió optomètrica, va haver un 
malentès i no es va avisar a les famílies, s’aprova en junta que a 
les famílies que no son socis de l’AFA, no se’ls faci arribar 
l’informe de la revisió. 
Es tornarà a proposar la xerrada d’odontologia a finals de Febrer. 

Es demanarà informació al centre Osana de classes de ioga. 

 

-Consell escolar 

  
Es proposa fer disfressa amb material reciclat pel dia de 
carnestoltes, es proposarà via delegats a les famílies per 
promoure el reciclatge. 
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Es comenta fer un document FAQS de les consultes habituals de 
les famílies al consell. 
 

-Projectes 

 

Des de l’escola es proposa dur a terme alguna cosa del projecte 
de millora del pati, que no necessiti homologació, amb la 
col·laboració d’alguns pares. 
 

-Menjador 

 

La marmita de la cuina s’ha espatllat, ISS ha avançat l’import 
d’una nova i ja l’ha comprat. 
Es necessari fer una inversió a la cuina i al menjador, l’escola 
informa que no es possible una inversió pública amb diners 
privats. Una altra opció es reorganitzar la cuina per guanyar espai 
i amb el romanent dels menús del curs passat, es podria pagar la 
marmita. 
Es decideix no oferir servei de pícnic pels dies que els alumnes 
van d’excursió, el curs vinent. 
 

6.- Precs i preguntes 

 

Es comenta que l’estona del migdia els alumnes “armilles 
grogues” no estan operatius, proposarà a l’escola la possibilitat 
de que sí que ho estiguin. 
 

 
 

Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretaria AFA Taula Rodona. 
 


