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Acta: AA06-2019 

 

Lloc: Escola Taula Rodona  
 
Data: 05 de Juny de 2019 

 

Assistents: 

 
Natalia Barris, Beatriz Sánchez, Jessica Albiol, Yolanda Tena, 
Yolanda Sánchez, Ana Fernández, Franc Frias, Laura Moncho, 
Aina Coma, Marina Casanovas, Eva España, Elena Costa, Marian 
Casademunt, Laura Dalmau, Yolanda Vilafaina, Miriam Jimenez, 
José Luis Ruiz, Sonia Pérez, Isabel Lopera, Debla Aladrén, Ricard 
Codinach, David Pros i Pili Vega. 
 
 
 

Ordre del dia: 

 
1.-Resum curs 2018/19 

2.-Comptes anuals i aprovació per al proper curs. 

3.-Buits comissions. 
4.-Picnic excursions. 
5.-Extraescolars 2019/20. 

6.-Precs i preguntes. 
 
 

1.-Resum curs 2018/19 

 

La presidenta es presenta i explica el funcionament de l’AFA. 

Es considera que el curs 2018/19 ha tingut un funcionament 
dintre de la normalitat a nivell AFA. 
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2.-Comptes anuals i aprovació per al proper curs. 

 

Es mostra l’estat de comptes, sent un balanç positiu. 
Els ingressos que hi ha a l’associació son les quotes de soci i la 
subvenció de l’ajuntament. 
Festes es la comissió en la que mes despeses hi ha. 
S’explica el funcionament d’ingressos i despeses de les beques 
menjador. 
L’AFA fa una aportació per millores de l’escola cada curs, en 
aquest curs ha estat d’un import de 1.238€ destinats a la 
renovació dels tamborets de la sala de plàstica. 
 
 

3.-Buits comissions. 

 

Helena Costa s’incorpora a la junta. 

Es fa crida per comunicacions, Aina Coma s’incorpora en aquesta 
comissió. 
En aquest moment no hi ha ningú per la comissió de roba. 

 
 

4.-Picnic excursions. 

 

Degut als diferents errors relacionats amb el pícnic de les 
excursions en aquest curs, es fa votació per continuar o no amb 
aquest servei. 
PICNIC SI- 14 vots. 
PICNIC NO- 5 vots. 
Segons les votacions, el curs vinent, es continuarà amb aquest 
servei. 
S’aclareix el tema de la part del monitoratge que va inclòs en el 
import del servei de menjador. 

Es proposa informar del contingut del pícnic a l’hora de firmar. 
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5.-Extraescolars 2019/20. 

 

Esta pendent d’aprovació les extraescolars per part de l’escola i 
el consell escolar. 
El claustre de professors no son partidaris de realitzar activitats 
extraescolars. 
El consell han acordat els espais per l’ús de les activitats 
extraescolars. 
 
 

6.-Precs i preguntes. 

 

Una mare expressa la seva opinió de tenir poca informació 
relacionada amb el tema de les paneroles, s’explica que aquest 
tema s’està tractant de solucionar i la informació que tenim, es la 
que es dona a les famílies. 
 

S’explica i s’aclareix el funcionament del casalet de natació. 

 
 
 

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


