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Acta:AJ09-2019 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 18 de Setembre del 2019. 
 
Assistents: 
 
Debla Aladrén, Fran Frias, Irene Coca, Astrid Sanz, Jessica Albiol, 
Aina Coma, Pedro Valiente, Jose Luis Ruiz, Anna Ciurans, Ricard 
Codinach, Anna Martí, Marina Casanovas, Maria Martí, Miriam 
Jiménez, Helena Costa, Beatriz Sánchez, Natalia Barris, Sonia 
Pérez i Pili Vega. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Benvinguda curs 2019/20 i actualització dels membres de la 
junta. 
2.-Data assemblea. 
3.-Comissió roba. 
4.-Comentaris presidenta. 
5.-Repàs comissions. 
6.-Precs i preguntes. 
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1.-Benvinguda curs 2019/20 i actualització dels membres de la 
junta. 
 
-La presidenta es presenta i confirma els membres de la junta 
directiva. Es fa presentació de tots els membres de les 
comissions de la junta de l’AFA. 
 
2.-Data assemblea. 
 
- Es decideix en junta que la data de la assemblea serà el proper 
23 d’Octubre del 2019 a les 19,30h. 
 
3.-Comissió roba. 
 
- L’únic membre de la comissió de roba, deixa aquesta tasca. 
Es proposa que la Belén s’encarregui de les comandes de roba 
per email posant un dia a la setmana per la recollida de les 
comandes. 
- Es proposa un canvi de proveïdor de roba, es contacta amb un 
pare de l’escola per tractar el canvi. 
Es proposa també un canvi del disseny. 
     
4.-Comentaris presidenta. 
 
- La secretària de l’escola està de baixa i esta previst que es jubili 
durant el curs. 
- La direcció de l’escola te previst un canvi de metodologia, l’AFA 
manifestarà la seva disconformitat. 
- Tenim 15h de vetlladora, a infantil hi ha un alumne que ocupa 
gairebé totes aquestes hores, ara mateix hi ha una persona en 
pràctiques que fa suport però acaba a l’Octubre. 
- Hi han hagut queixes amb l’adaptació de P3, les famílies 
consideren que son massa dies i massa horaris diferents. 
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5.-Repàs comissions. 
  
 Pedagògica: 
 
- Es reuniran la setmana vinent per actualitzar membres i les 
xerrades pendents. 
 
 Menjador: 
 
- Encara no s’han reunit. 
- Aquest dilluns esta pendent revisar els menús. 
 
 Projectes: 
 
- Encara no ha estat possible reunir-se amb direcció per acordar 
qui continuarà amb el projecte de millora dels patis que fins ara 
estaven gestionant amb la Fina Jerez. 
 
 Comunicacions: 
 
- Pendent d’actualitzar les llistes d’alumnes. 
- L’objectiu d’aquest curs es dur a terme el canvi de la web. 
- Aina Coma entra a la comissió. 
 
 Festes: 
 
- Es proposarà adjudicar la festa de la castanyada als pares de 
sisè de cara al curs que ve. 
- El dia 30 d’Octubre hi ha prevista una sortida de tot el dia , tota 
l’escola, i es podria aprofitar per preparar alguna cosa de la festa. 
- Yolanda Tena deixa la comissió i s’incorpora Debla Aladrén. 
- Es farà una crida de gent per aquesta comissió. 
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 Casals: 
 
- L’escola s’ha queixat que els llitets de P3 estan guixats, des de 
la comissió ho gestionaran amb la empresa que van fer el casal 
d’estiu. 
- Es reben varis e-mails d’agraïment per el casal d’aquest estiu. 
- Es farà un formulari per poder apuntar-se a totes les 
ludoteques del curs, queda pendent confirmar el dia d’activació. 
 
 Extraescolars: 
 
- Aquest ha estat el primer curs de inscripcions on-line i ha tingut 
un resultat positiu, tot i que es demanarà afegir una confirmació 
al finalitzar la inscripció. 
- No han sortit les activitats de teatre, handbol i batucada. 
- S’ha modificat el dia de futbol de 2n ja que nomes hi havia 3 
alumnes apuntats. 
- Hi ha un alumne de 2n d’ESO apuntat per error a instruments 
que el curs passat ja ho estava i no ens vam adonar d’aquest 
error, es decideix en junta que aquest curs no podrà continuar 
amb l’activitat. 
 
 Tresoreria: 
 
- Es passaran els rebuts a mitjans d’Octubre. 
- Es debat si els alumnes becats han de pagar quota o no, tot i 
que fins ara no pagaven i tenien els mateixos drets que els socis. 
Es decideix en junta que totes les famílies paguin la quota de 
soci. 
 
 
 
Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
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Pili Vega. 
Secretària AFA Taula Rodona. 


