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Acta: AJ03-2020 

 

Lloc: Escola Taula Rodona 
 
Data: 04 de Març de 2020. 

 

Assistents: 

 
Laura Dalmau, Ana Fernández, Yolanda Sánchez, Fran Frias, 
Jessica Albiol, Debla Alarden, Sonia Pérez, Anna Martí, Marina 
Casanoves, Ana Blanco, Beatriz Sánchez, Pedro Valiente, Anna 
Ciurans, Maria Martí, Astrid Sanz, Marian Casademunt, Helena 
Costa, Yolanda Vilafaina, Natalia Barris i Pili Vega. 

 
 

Ordre del dia: 

 

1-Resum reunió menjador. 

2-Casal d’estiu. 

3-Calçotada familiar. 
4-Jornada renovació patis. 
5-Crida comissió extraescolars. 

6-Iniciativa setmana de families. 

7-Repàs comissions. 
8-Precs i preguntes. 

 

1.-Resum reunió menjador. 

  
Seguint amb el projecte d’intentar que els nens i nenes d’infantil 
puguin dinar a l’aula, ISS confirma que només queda pendent 
trobar un espai per poder guardar 6 carros calents de transport 
per poder dur a terme aquest projecte, s’intentarà buscar aquest 
espai amb la direcció de l’escola. 
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ISS i la comissió de menjador proposen substituir l’aigua 
embotellada per aigua de l’aixeta a l’hora de dinar. El principal 
motiu d’aquesta proposta es la despesa ecològica i d’aquesta 
manera contribuir en el projecte de les tres R (Reduir, Reciclar i 
Reutilitzar), en el que l’escola fa anys que hi treballa. 

Es decidéix en junta per majoría absoluta, substituir l’aigua 
embotellada per aigua de l’aixeta a l’hora de dinar. 

 
 
 

2.-Casal d’estiu. 
 

La comissió de casals confirma que aquest estiu es tornarà a fer 
el casal del Joan Esteve. 

Aquest estiu el casal es farà del 22 de Juny al 7 d’Agost. 

Es faràn colònies per petits i grans en dies separats, 2 i 3 de Juliol 
petits, i 6,7 i 8 de Juliol primaria. Els nens i nenes que no 
s’apuntin a les colonies, tenen l’opció de fer casal igualment a 
l’escola. 
El preu de les colonies serà 145€ els grans i 95€ petits. 

Els nens i nenes que estiguin apuntats 3 setmanes al casal, el 
preu de les colònies ja està inclòs. 

Les inscripcions seràn de l’1 d’Abril al 15 de Maig i la reunió 
informativa el 21 d’Abril. 
 
 

3.-Calçotada familiar. 
 

La comissió de carnestoltes ha organitzat la calçotada familar el 
dia 29 de Març oberta a tota l’escola. El preu del ticket d’adult 
serà 15€ i infantil 6€, el benefici d’aquesta jornada serà per la 
comissió de carnestoltes. 
Aprofitant aquest dia, la comissió de festes han propossat un 
taller de  Geocaching el mateix dia al matí. 
 

4.-Jornada renovació patis. 
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La comissió informa que el projecte de la renovació de patis esta 
pendent de resposta per part de l’ajuntament. 

Un pare de l’escola ha passat un presupost per instal.lar dues 
fonts noves al pati per un import de 2262€. S’aprova en junta i es 
decidéix que es possaràn una de color blau i una altra de color 
taronja. 
 

5.-Crida comissió extraescolars. 

 

De moment Fran Frias dona suport a la comissió, queda pendent 
noves incorporacions ja que Yolanda Sánchez i Beatriz Saánchez 
surten de la comissió el curs vinent. 
 

6.-Iniciativa setmana de families. 

 

La comissió de pedagògica proposa fer la setmana de les families 
que consisteix en que les families tinguin la oportunitat de fer 
alguna activitat a la classe dels seus fills i filles. Es reuniràn amb 
la direcció de l’escola per tractar de duur a terme aquesta 
iniciativa. 
 

7.-Repàs comissions. 

 

Menjador: 

 

Laura Dalmau surt de la comissió. 
 
 
 
 
 
 
 

Extraescolars: 

 

Estan pendents de confirmar preus amb els proveidors. 

A finals de Març s’organitzarà la exhibició d’extraescolars per 
poder-la duur a terme el mateix dia de la festa de final de curs al 
matí. 
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Festes: 

 

La comissió esta pendent de rebre varis presuposts que han 
demanat. 
Proposen que la festa de final de curs aquest any sigui temàtica i 
han decidit fer una festa hawaiana on hi haurà una gincama 
familiar i concurs de disfresses, el premi serà un lot de productes 
donats pels comerços del poble. 
Fotomatón i fideuà per sopar. 

 

8.-Precs i preguntes. 

 

El Fran Frias proposa crear 6 posters “publicitaris” de les 
comissions de l’AFA  i penjarlos al costat del menú a les portes de 
l’escola. Es decidéix en junta que ja es pot començar a gestionar.  

 

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

 

 

 
 


