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Acta:AJ04-2019 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 3 d’Abril de 2019 
 
Assistents: 

 
Ricard Codinach, Maria Martí, Yolanda Sánchez, Debla Aladrén, 
Beatriz Sánchez, Isabel Lopera, Yolanda Vilafaina, David Pros, 
Fran Frias, Jessica Albiol, Yolanda Tena, Irene Coca, Natalia 
Barris, Sonia Pérez i Pili Vega. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta. 
2.-Repàs comissions. 
3.-Precs i preguntes. 
 
 
 
1.-Comentaris Presidenta: 

 

- L’aportació de l’AFA a l’escola d’aquest any serà 1.100€+IVA 
corresponent a la meitat de l’import dels tamborets nous de la 
sala de plàstica, a canvi, l’escola dona permís per posar la caseta 
de l’AFA al pati. Es proposa reorganitzar el despatx amb baldes i 
material de ordenació. 
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- El 26 de Maig es farà la jornada de reforma dels patis, s’aprova 
en junta muntar una barra de bar i convidar als voluntaris a 
càrrec de l’AFA. 
 

- El 29 d’Abril hi ha una reunió a l’ajuntament per tractar el tema 
de la natació. 
 

- Un grup de persones del poble que fan activitats esportives, 
organitzaran una jornada d’aquestes mateixes activitats 
destinades als infants el proper 19/05/19, ens demanen difusió. 

Es decideix fer difusió via Facebook, whatsapp i via web. 

 

- Es necessita gent per la comissió de roba, comunicacions i 
llibres. 
 
  

2.- Repàs comissions. 
 
 Festes: 
- La calçotada va anar bé dins el previst, es van recaptar 400€ per 
la comissió de carnestoltes. 
- Festa de final de curs, hi haurà: 

 "Fotomatón” 2h-470€ 

 Actuació nit DJ 21h a 1h- 350€ 

 Actuació tarda 600€ (pendent de decidir) 

 Al matí festa d’aigua i vermut 
 
 
 Projectes: 
L’escola es farà càrrec del següent material per la modificació 
dels patis: 

 Dos cuinetes de fusta 

 Cintes d’equilibri 

 Neumàtics 
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Menjador: 
 
Pendent que ISS ens passi pressupost de la reforma de la cuina. 
 
Extraescolars: 
 
El catàleg d’extraescolars 19-20 sortirà a finals de Maig-Juny, les 
inscripcions es faran a principi de curs. 

 S’oferirà anglès de P3 a P5. 

 Ens han ofert una nova activitat “rollerbleding”. 

 ISS ha ofert: 
 -Dilluns i dimecres teatre a partir de 3º 
 -Comercial dance. 
 -Estriming tips. 

 S’oferirà futbol de segon els dilluns i dimecres. 
 
Casals: 
 
La reunió del casal d’estiu serà el 7 de Maig a les 19,30h i les 
inscripcions seran del 23 d’Abril al 17 de Maig. 
Fran Frias i Irene Coca entren a la comissió. 
 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretària AFA Taula Rodona. 
 


