
   
 

Acta AA06-2021 

Lloc Videotrucada 

Data 2 de juny de 2021 

Assistents Ana Blanco, Ana Fernández, Astrid Sanz, Debla Aladren, Irene Coca, 
Sílvia Arcusa, Sílvia Fernández, Marina Casanovas, Yolanda Sánchez, 
Cèlia Llorach, Mónica Cordero, Anna Martí, Anna Ciurans, Jose Luis Ruiz, 
Míriam Jiménez,  Fran Frias, Patricia Molins, Cristina Comadron, Cristina 
Rebull, Inma Ruiz,  Natalia Barris, Sònia Pérez i Pili Vega. 

Ordre del dia 

1. Repàs curs. 

2. Tresoreria. 

3. Canvi junta. 

4. Torn de preguntes. 

1. Repàs curs. 

Extraescolars. 

La presidenta comenta que s’ha elaborat un nou catàleg d’extraescolars per al curs vinent, ja 

no es farà l’activitat d’aikido i com a noves activitats estaran karate, robòtica (lego), basquet i 

vull ser youtuber per alumnes de cinquè i sisè. 

Projecte patis. 

Aquest curs s’han anat afegint noves peces d’activitats als patis d’infantil i gran, durant aquest 

estiu s’ampliarà amb mes estructures i fonts d’aigua noves. 

Casals. 

Aquest curs no s’han fet ludoteques però s’intentaran tornar a gestionar amb normalitat de 

cara al curs vinent. 

El casal d’estiu s’ha pogut ampliar a 173 nens i nenes ja que l’escola te la possibilitat de cedir 

mes espais. 

Pedagògica. 

Aquest any no s’han pogut fer gairebé cap xerrada però de cara a l’any que ve, s’intentaran fer 

presencials. 

 



   
 
Festes. 

Aquest curs s’han pogut fer algunes activitats per Nadal, Sant Jordi i castanyada però per final 

de curs no serà possible. Des de l’AFA hem fet arribar a l’escola contactes i pressupostos per 

poder fer una festa interna a l’escola per a tots els i les alumnes. 

Roba. 

S’ha treballat durant el curs en un canvi en el disseny de la roba de l’escola. Una família de 

l’escola proposa externalitzar la venta de la roba en lloc de fer la venta des de l’AFA. 

Menjador. 

Un representant de la comissió comenta que s’ha fet algun canvi en el menú afegint llegums. 

L’AFA aquest curs va fer una inversió en carros de menjar per a que tots els i les alumnes 

d’infantil poguessin dinar a les aules. 

Una assistent a l’assemblea mostra el seu desacord en la reducció de carn vermella. 

Una assistent a l’assemblea mostra el seu desacord en insistir massa en que els infants s’acabin 

el menjar. 

La presidenta fa recordatori de la possibilitat de fer control de menjador. 

2. Tresoreria. 

La tresorera informa de les despeses i ingressos d’aquest curs. El balanç es positiu i es pot 

consultar a la web. 

3. Canvi junta. 

Natalia Barris deixa el càrrec de presidenta i entren amb presidència compartida Anna Martí i 

Debla Aladren. 

Sònia Pérez deixa el  càrrec de tresorera i l’agafa Marina Casanovas. 

Pili Vega deixa el càrrec de secretària i l’agafa Ana Blanco. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


