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Acta: AJ-03/2019 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 07 de Març 2019 

 

Assistents: 

 

José Luis Ruiz, Debla Aladrén, Beatriz Sánchez, Yolanda Sánchez, 
Pedro Valiente, Jessica Albiol, Yolanda Tena, Natalia Barris, Sonia 
Pérez i Pili Vega. 
 

Ordre del dia: 

 
1.- Carnestoltes. 
2.- Optometrista. 
3.- Festa de sisè i orles. 
4.- Tamborets sala de plàstica. 
5.- Canvi de banc. 
6.- Comentaris presidenta. 
7.- Repàs comissions. 
8.-Precs i preguntes. 
 
 

1.- Carnestoltes. 

 

Desprès dels premis rebuts aquest any, encara estan pendents 
de reunió. 
 
 

2.- Optometrista. 

 

Es decideix en junta, no contractar la revisió optomètrica per al 
curs vinent. 
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3.-Festa sisè i orles. 

 

L’escola no vol assumir la responsabilitat de cedir l’espai per 
celebrar la festa de final de curs dels alumnes de sisè. 
 

Les orles de sisè les gestiona l’escola. 
 
 

4.- Tamborets sala de plàstica. 

 

La direcció de l’escola sol·licita que l’aportació de l’AFA d’aquest 
curs sigui per comprar 30 tamborets nous per la sala de plàstica 
d’un import aproximat entre 70-80€ cada tamboret. 
Es decideix en junta negociar amb direcció aquest tema. 

 
 

5.- Canvi de banc. 

 

El Banc Sabadell vol cobrar una quota de 200€/any si no hi ha un 
ingrés mensual de 700€. 

Tresoreria esta buscant informació d’altres entitats bancaries per 
valorar un canvi de banc. 

 

S’acorda en junta que amb una sola firma es puguin realitzar 
transferències a traves del número de compte de l’AFA. 

 
 

6.- Comentaris presidenta. 

 

Un membre de la junta ofereix un servei benèfic el dia de la 
calçotada. Es proposa en junta fer aquesta activitat un altre dia a 
banda de la calçotada. 
 

Es decideix en junta no participar en la trobada gegantera que 
ens van convidar a Castellterçol. 
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7.-Repàs comissions. 

 
 

Festes 

 

La comissió esta pendent de reunir-se per començar a organitzar 
la festa de final de curs. 
El dia 31 de Març es farà la calçotada i el benefici serà per 
carnestoltes, els preus de la calçotada seran 15€ adult i 6€ 
infantil. 
 

Projectes 

 

L’ajuntament aprova el poder començar les modificacions del 
pati amb la col·laboració de pares voluntaris. 
L’escola te 1.500€ per destinar a les modificacions i l’ajuntament 
ens donarà gespa artificial. 
 

Casals 

 

David surt de la comissió. 
Es farà una crida ja que ara mateix es queda Jessica Albiol com a 
únic membre d’aquesta comissió. 

Aquest any, el casal d’estiu, es farà amb el Joan Esteve i de cara a  
l’any vinent es miraran altres opcions. Queda pendent de 
confirmar la data de la reunió informativa del casal. 

El casal de Setmana Santa es farà a l’escola Purificació Sala. 
 

Comunicacions 

 

S’està gestionant la renovació de la web de l’AFA. 

S’ha de contractar un nou domini AFA, es necessita un hosting 
d’un import de 47,40€+IVA/any i un domini d’un import de 
16€+IVA/any. A la llarga es donarà de baixa el domini antic però 
de mentre s’hauran d’assumir els dos càrrecs. 
S’aprova tot en junta. 
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Extraescolars 

 

Estan pendents de reunió per tractar el tema de la falta d’espai 
en l’extraescolar de futbol. 
 
 
 

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


