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Acta: AJ11-2019 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 06 de Novembre de 2019. 

 

Assistents: 

 
Astrid Sanz, Cristina Dàvila, Anna Blanco, Anna Marti, Maria Marti, 
Jose Ruiz, Fran Frias, Anna Ciurans, Marian Casademun, Ana 
Fernandez, Helena Costa, Ricard Codinach, Sonia Pérez, Natalia 
Barris i Pili Vega. 
 
 

Ordre del dia: 

 
1.-Comentaris presidenta. 

2.-Valoració festa castanyada. 

3.-Consell municipal educatiu. 

4.-Aportació carnestoltes. 

5.-Repàs comissions. 

6.-Precs i preguntes. 

 
 

1.-Comentaris presidenta. 

 

Fa dos anys es va aprovar en junta un augment del import que es 
paga a ISS per contractar un monitor mes per obrir la porta les 
tardes que la Belen no hi es. Per motius desconeguts, des de 
llavors ISS no ens ha cobrat res, arrel d’això s’ha generat un deute 
de 12.067,00€, i s’ha arribat a l’acord amb ISS de pagar 6119,11€. 

Queda aprovat en junta. 
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Es demanarà a ISS que faci constància per escrit que no reclamarà  
la diferencia de l’import a l’AFA. 
 

Hem signat amb la direcció de l’escola l’ús d’espais, ens demanen 
250€ per renovar material, la tresorera indica que només es fan 
pagaments a l’escola sobre factura. 
 

Referent a la festa de sisè, la direcció de l’escola no aprova que els 
alumnes es quedin a dormir a l’escola, des de l’AFA intentarem 
convèncer-la. 
 

Un pare de l’escola s’ofereix a renovar la web de l’AFA 
gratuïtament. 
 

Durant el període de vacances de Nadal es durà a terme les obres 
de la porta nova d’infantil, l’AFA ha demanat a l’ajuntament ballar 
la zona on estaran les dues portes d’accés a l’escola. 
 

La direcció de l’escola enviarà un comunicat per regular els regals 
dels mestres. 
 

Aquest any no hi ha cap proposta per fer aportació a la MARATO 
DE TV3, de moment. 
 

El dia 18/11/19 de 17h a 20h es farà a l’escola la segona sessió del 
curs de gestió de AFAS de la FAPAC, de moment només esta 
inscrita la presidenta. 
 

En relació a les fotos de Nadal, si no surt cap voluntari per fer-se 
càrrec d’aquest tema, no es podran fer els calendaris d’aquest 
curs. S’intentarà buscar algun voluntari. 
 
 

2.-Valoració festa castanyada. 

 

Aquest any la festa ha estat tot un èxit amb un resultat positiu, hi 
va haver molta gent, es van esgotar totes les castanyes, la coca i 
tota la beguda. La gent es va mostrar molt còmode a la festa. 
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3.-Consell municipal educatiu. 

 

La comissió del ple local demana una persona que representi la 
nostra AFA que es comprometi a anar a les reunions ja que el 
nostre representant no pot estar de forma continuada. 

 
 

4.-Aportació carnestoltes. 

 

Fa dos anys la Beatriz Sànchez es va fer càrrec de la recaptació en 
metàl·lic de la festa de final de curs d’un import de 815€, per 
diferents motius aquest import encara no ha estat retornat a 
l’AFA. Es proposa que l’aportació d’aquest curs a carnestoltes es 
faci amb aquests diners, i sigui la Beatriz Sànchez la que els 
entregui directament a la comissió per l’import de 815€ en lloc de 
500€ que era el que estava acordat. 
S’aprova per majoria absoluta en junta. 
 
 

5.-Repàs comissions. 

 

Menjador: 

 

A causa de les queixes indicant que els menús d’al·lèrgics no 
arribaven a les famílies a temps, s’han copiat tots els menús 
d’al·lèrgics de l’any passat per aquest any i s’enviaran 
mensualment. 
 

Pedagògica: 

 

S’han reunit amb la direcció de l’escola per presentar el 
pressupost de les xerrades: 

- Taller de gestió emocional. 
- Xerrada de Raquel Monllor, una noia que explica la seva pròpia 
experiència amb l’autisme, proposada per el dia 19/11/19 i te un 
cost de 60€. 
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Proposaran a l’escola informar d’aquesta xerrada via ToKApp. 
S’intentarà buscar servei de cangur per aquesta xerrada. 
 

Projectes: 

 

L’ajuntament indica que esta pendent de la firma del interventor 
per poder continuar endavant amb el projecte de millora dels 
patis. 
 

Casals: 

 

No va sortir la ludoteca del 31/10/19 per falta d’inscrits. 

 

Extraescolars: 

 

La extraescolar de música comunica que com que hi ha molts nens 
apuntats a l’activitat es farà un grup mes y faran 5 min menys de 
classe, a mes a mes els donaran un llibre als nens i pesaran el 
càrrec per rebut bancari. Queda pendent de consultar aquest 
tema amb la comissió d’extraescolars. 
 

Tresoreria: 

 

La tresorera sol·licita recordar via delegats que els socis que no 
estan domiciliats facin transferència de la quota de soci. 
 
 

6.-Precs i preguntes. 

 

El Fran Frias proposa canviar el calendari que es fa cada curs per 
un àlbum de cromos amb les fotos del alumnes de l’escola. Es 
proposarà la idea a la direcció de l’escola. 
 
 

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


