
   
 

Acta AJ12-2019 

Lloc Escola Taula Rodona 

Data 4 de Desembre de 2019 

Assistents Jessica Albiol, Ricard Codinach, Marina Casademunt, Anna Ciurans, 
Debla Aladren, Alicia Diaz, Ana Fernández, Beatriz Sánchez, Natàlia 
Barris i Pili Vega.  

Ordre del dia 

1. Comentaris presidenta. 

2. Resum curs AFA. 

3. Festa Nadal. 

4. Paneres. 

5. Tanca infantil. 

6. Xerrada pedagògica. 

7. Tresoreria. 

8. Repàs comissions. 

9. Torn de preguntes. 

 

1. Comentaris presidenta. 

Ja estan els calendaris del 2020 fets, queda pendent tallar-los, un pare l’escola ho farà 

voluntàriament. 

Els alumnes han elaborat unes xapes per vendre-les i col·laborar amb la marató de TV3. Es 

demanen pares voluntaris per la venta de les xapes en les actuacions, es farà crida via delegats. 

Els familiars acompanyants de les excursions han de ser socis, estar inclosos en l’assegurança de 

l’AFA i presentar certificat de penals. 

La càmera d’audiovisuals de l’escola s’ha espatllat, la direcció demana familiars voluntaris amb 

càmera per gravar les actuacions de Nadal, es decideix que sigui l’escola qui ho demani 

directament a les famílies. 

2. Resum curs AFA. 

S’hauria de buscar alguna tàctica per a que les assemblees siguin mes atractives, amb ludoteca 

per als infants i mes d’hora. 

Es proposa tornar a fer la benvinguda a les famílies de P3. 



   
 

3. Festa Nadal. 

La comissió de festes te organitzat per la festa de Nadal. 

- Bústia reial 

- Taller de cartes i desitjos 

- Xocolata i melindros per berenar 

- Photocall nadalenc a la biblioteca 

- Tió 

- Donatius per la marató de TV3 

- Sorteig d’una panera. 

4. Paneres. 

S’aprova en junta els següents pressuposts per les paneres de Nadal. 

Panera de la Belen 30€ 

Panera de la Maria per fer les fotos dels calendaris 10€ 

Panera del David per fer la web 50€ 

Un membre de la junta buscarà preus de les paneres. 

5. Tanca infantil. 

L’ajuntament confirma que es farà durant les vacances de Nadal. 

6. Xerrada pedagògica. 

La comissió de pedagògica confirma la xerrada de la Raquel Monllor per el 17 de desembre 19 a 

les 19h y preu de 65€, amb un aforament de 40 persones, hi haurà ludoteca. 

Confirma també la xerrada dels mossos d’esquadra de la seguretat amb internet pel mes de 

Gener. 

7. Tresoreria. 

La tresorera demana a comunicacions un e-mail per gestionar les quotes de germanastres ja que 

ha de constar com a soci un dels progenitors que consti en el llibre de família. 



   
 

8. Repàs comissions. 

En l’activitat d’aikido queda pendent el certificat de penals, es possible que el proper curs no es 

segueixi amb aquesta activitat. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


