
   
 

Acta AA10-2020 

Lloc Videotrucada 

Data 15 d’octubre de 2020 

Assistents Anna Belén Curto, Anna M. López, Anna Carrasco, Anna Ciurans, Àstrid 
Sanz, Beatriz Sánchez, Cristina Rebull, Debla Aladren, Dolors Abellan, 
Etna Morilla, Eva Tenorio, Fran Frias, Màxim Pellicer, Mercè Vila, Miquel 
Iniesta, Míriam Jiménez, Rocío L., Sandra R., Sergio Pérez, Silvia Arcusa, 
Yolanda Tena, Alba Sousa, Cristina Dàvila, Montse Robert, Meritxell 
Mas, Sonia Pérez, Natàlia Barris i Pili Vega. 

Ordre del dia 

1. Repàs econòmic 2020-21. 

2. Menjador. 

3. Elecció vicepresident/a. 

4. Suggeriments. 

5. Torn de preguntes. 

1. Repàs econòmic 2020-21 

Tresoreria informa que s’ha començat el curs amb una despesa d’uns 4.100€ per la compra de 

carros pel menjador, estris i la contractació de monitors addicionals per a què tot infantil pugui 

dinar a les seves aules. 

També s’ha efectuat el pagament de l’assegurança dels alumnes i la reposició dels tamborets 

del menjador que s’han anat fent malbé. 

Aquest curs s’intentarà que l’aportació anual a l’escola sigui d’un import més elevat ja que no 

es podran celebrar festes. 

Aproximadament l’ingrés per les quotes de soci serà d’uns 13.000€. Els rebuts es giraran a 

principis del mes de novembre. 

2. Menjador 

S’informa de les mesures i els procediments implementats per tal de que a l’hora del menjador 

es mantinguin els grups estables tot el que sigui possible. 

Un participant proposa desinfectar pilotes per a que així els nens puguin jugar a l’hora del pati 

de menjador. 



   
 

3. Elecció vicepresident/a 

Fran Frias entra en funció de vicepresident de l’AFA. 

4. Suggeriments 

Es pregunta sobre la possibilitat de demanar que es talli el carrer al trànsit a l’hora de la 

sortida. La presidenta informa que hi ha una reunió pendent amb l’Ajuntament per tractar 

aquest tema. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


