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Acta: AA10-2019 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 23 d’octubre de 2019. 

 

Assistents: 

 
Nuria Homs, Teresa Espinosa, Laura Dalmau, Anna Ciurans, 
Yolanda Sánchez, Astrid Sanz, Cristina Dàvila, Yolanda Vilafaina, 
Debla Aladrén, Jose Ruiz, Helena Costa, Yolanda Tena, Sonia Pérez, 
Natalia Barris i Pili Vega. 
 
 

Ordre del dia: 

 

 
1.-Repàs econòmic 2018/19 

2.-Menjador. 

3.-Grup excursionista. 

4.-Segona fase millora de patis. 

5.-Comentaris presidenta. 

6.-Precs i preguntes. 

 
 
 

1.-Repàs econòmic 2018/19. 

 

La presidenta presenta la junta directiva als assistents. 
El balanç econòmic del curs 2018/19 es positiu, informa que en 
cas de voler consultar-lo, es pot sol·licitar per e-mail al correu de 
l’AFA. 
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El conveni de la subvenció del ajuntament s’acaba aquest any, el 
curs vinent es tornarà a sol·licitar. 
El rebut de la quota de l’AFA es passarà la primera setmana de 
Novembre. 
S’informa que per la LOPD, totes les famílies no sòcies, no rebran 
informacions de l’AFA. 
La direcció de l’escola farà una reunió informativa sobre el canvi 
de metodologia de l’escola. 
 
 

2.-Menjador. 

 

S’informa de tota la remodelació que s’ha fet per controlar la 
plaga de paneroles que afectava al menjador de l’escola. 
 
 

3.-Grup excursionista. 

 

Aquest curs hem iniciat un grup excursionista obert a totes les 
famílies. Al Novembre es farà la primera sortida. 

 
 

4.-Segona fase millora de patis. 

 

El curs passat es va celebrar una jornada per dur a terme la 
primera fase del projecte de millora dels patis. Aquest curs tenim 
com a objectiu dur a terme una segona fase, tot i que estem 
pendents de diferents permisos per part de l’ajuntament. 
 
 

5.-Comentaris presidenta. 

 

L’ajuntament confirma que es durà a terme el projecte d’obrir una 
porta nova a la part d’infantil aquest mes de Desembre. Es 
proposa fer un informe de risc i recollida de firmes per actuar 
davant de l’ajuntament en cas d’incompliment. 
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6.-Precs i preguntes. 

 

Un assistent sol·licita replantejar la possibilitat de poder fer 
activitats extraescolars de migdia sense tenir que quedar-se al 
menjador, un membre de la comissió d’extraescolars explica que 
el motiu pel qual no es pot fer, es que no hi ha personal que 
s’encarregui d’obrir i tancar la porta en aquesta franja horària. 
Una mare consulta la possibilitat d’apuntar-se a les activitats 
extraescolars un cop ja han començat, s’informa que s’ha de 
consultar amb la Belen que es qui coordina la quantitat de 
alumnes de cada activitat. 
Una mare consulta sobre l’estat de cada comissió, s’informa dels 
membres de cada una, festes i menjador son les mes fluixes ara 
mateix ja que només hi han una o dues persones a cada una. 
Cristina Dàvila, Helena Costa i Anna Ciurans entren a la comissió 
de festes. 
Laura Dalmau entra a la comissió de menjador. 

Demanen informació de la comissió de carnestoltes, un membre 
d’aquesta comissió fa explicació del funcionament. 
 

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


