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Acta:AJ10-2019 
 
Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 2 d’Octubre del 2019. 
 
Assistents: 
 
Debla Aladrén, Fran Frias, Jessica Albiol, Pedro Valiente, Jose Luis 
Ruiz, Anna Ciurans, Ricard Codinach, Anna Martí, Marina 
Casanovas, Maria Martí, Helena Costa, Beatriz Sánchez, Anna 
Blanco, Yolanda Tena, Yolanda Sánchez, Irene Coca, Ana 
Fernández, Nuria Asturgo, Yolanda Vilafaina, Natalia Barris, Sonia 
Pérez i Pili Vega. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.-Comentaris presidenta. 
2.-Actualització web. 
3.-Assamblea. 
4.-Fotos Nadal. 
5.-Excursió. 
6.-Festa castanyada. 
7.-Repàs comissions. 
8.-Precs i preguntes. 
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1.-Comentaris presidenta. 
 
- S’ha presentat la sol·licitud per la subvenció de l’ajuntament 
fora de termini, es parlarà amb l’ajuntament per intentar que ens 
l’acceptin. 
- S’ha contactat amb un nou proveïdor de roba, proposen teixit 
de cotó o de polièster, ens passaran una proposta d’un nou 
disseny. 
- Es decideix en junta que Jessica Albiol agafi el relleu de l’antic 
delegat de delegats. 
- Hi ha una formació de la FAPAC el 18 de Novembre de 17h a 
20h a l’escola. 
 
2.-Actualització web. 
 
- No s’han pogut reunir amb comunicacions per l’actualització de 
la web. 
 
3.-Assemblea. 
 
- L’assemblea serà el proper 23 d’Octubre a les 19,30h. 
- Comunicacions ho publicarà 15 dies abans via web i via 
delegats. 
 
4.-Fotos Nadal. 
 
- Es farà una crida via delegats demanant algun familiar/amic 
fotògraf voluntari per fer les fotos de classe. 
 
5.-Excursió. 
 
- Es proposarà organitzar una sortida familiar a La Fageda en 
autocar amb la intenció de fer germanor i construir un grup 
excursionista. 
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6.-Festa castanyada. 
 
- La festa de la castanyada serà el 30 d’Octubre, es decideix que 
aquest curs només es farà venta de castanyes. 
- Els pares de sisè no organitzaran aquest curs la venta de 
castanyes, es farà crida a cavallers per dur a terme la venta. 
 
7.-Repàs comissions. 
 
 Casals: 
 
- Ja esta actiu l’enllaç del formulari per apuntar-se a les 
ludoteques de tot el curs. 
 
 Projectes: 
 
- Estan pendents de les aprovacions de l’ajuntament per 
continuar amb el projecte de millora dels patis. 
 
 Comunicacions: 
 
- Publicarà el resultat positiu del casal d’estiu. 
- Anna Blanco s’incorpora a la comissió. 
 
 Pedagògica: 
 
- Proposen fer una xerrada de neurociència per necessitats 
educatives. 
- Es farà la xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre els perills de 
internet per nens i famílies de 5è i 6è. 
- Hi ha un taller de gestió emocional per pares i mares que consta 
de 4 sessions, pendent confirmar dates i horaris. 
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 Consell: 
 
- L’ajuntament té el projecte Escola 360 que consisteix en 
habilitar els espais escolars els caps de setmana. 
 
 Extraescolars: 
 
- En el catàleg d’extraescolars hi ha un error en l’horari d’una 
activitat, es comunicarà l’horari correcte. 
- En uns 15 dies farà una revisió de les activitats. 
 
 Carnestoltes: 
 
- S’amplia fins el dia 4 d’Octubre el termini d’inscripció per 
participar a la comparsa de carnestoltes. 
- La comissió sol·licita l’aportació de 500€ de l’AFA per la 
carrossa, queda aprovada en junta. 
 
 Tresoreria: 
 
- S’aprova en junta que el sobrant del compte de sisè passi d’un 
curs a un altre. 
 
 Menjador: 
 
- Reactivaran la proposta de que els alumnes d’infantil puguin 
dinar a les classes igual que P3. 
- Una família demana els menús d’al·lèrgics, es parlarà amb la 
Belén per fer-ho arribar a cada família. 
- La comissió fa crida de nous membres per aquesta comissió. 
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Sense més assumptes per tractar dono per finalitzada la reunió. 
 
Pili Vega. 
Secretària AFA Taula Rodona. 
 


