
   
 

Acta AA06-2020 

Lloc Videotrucada 

Data 22 de juny de 2020 

Assistents Juanma Labrador, Cèlia Llorach, Natàlia Domínguez, Helena Costa, Rosa 
Sabaté, Jaume Galí, Àstrid Sanz, Isabel Lopera, Ana Fernández, Anna 
Martí, Anna Ciurans, Fran Frias, Montse Robert, Sara Anton, Debla 
Aladren, Lorena Anguita, Sònia Pérez, Natàlia Barris i Pili Vega. 

Ordre del dia 

1. Resum del curs previ al confinament. 

2. Resum del curs durant el confinament. 

3. Tancament econòmic. 

4. Menjador 2020-21. 

5. Canvis a la junta. 

6. Precs i preguntes. 

1. Resum del curs previ al confinament 

La presidenta fa un resum dels objectius inicials del curs. 

Situació de la porta d’infantil. 

Projecte de millora dels patis. 

2. Resum del curs durant el confinament 

Un participant sol·licita saber si es va fer alguna gestió amb el formulari que es va passar 

respecte a l'equipament informàtic que disposa cada família. S'informa que l'Ajuntament va 

repartir dispositius informàtics i internet a les famílies que ho necessitaven. 

3. Tancament econòmic 

Tresoreria informa que es tanca el curs amb 13.252€. 

Despeses extres aquest curs: 

- ISS, degut a una incidència amb la pujada de sou de la Belen. 

- Assegurança del pares que acompanyaven els alumnes a les sortides. 

Estalvi aquest curs: festes. 

  



   
 

4. Menjador 2020-21 

Actualment només hi ha un membre de la junta a la comissió de menjador. 

S'estudiarà la possibilitat que tots els alumnes dinin a les aules, el que suposaria una despesa 

extra en material i monitoratge. 

Es possible que P3 no puguin fer migdiada (pendent de confirmar). 

Es planteja portar els coberts de casa (pendent). 

Les extraescolars de migdia queden anul·lades per falta d'espai i les de tarda està pendent de 

confirmar. 

5. Canvis a la junta 

Rosa Sabaté s’incorpora a la comissió de menjador. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


