
   
 

Acta AJ01-2020 

Lloc Escola Taula Rodona 

Data 15 de Gener de 2020 

Assistents Anna Ciurans, Maria Martí, Helena Costa, Alicia Díaz, Fran Frias, Debla 
Aladren, Míriam Jiménez, Marian Casademunt, Cristina Davila, Ana 
Blanco, Astrid Sanz, Pedro Valiente, Natalia Barris, Sònia Pérez i Pili 
Vega. 

Ordre del dia 

1. Comentaris presidenta. 

2. Planificació del que queda de curs. 

3. Porta infantil. 

4. Canvis web. 

5. Projecte patis. 

6. Propera sortida familiar. 

7. Tresoreria. 

8. Organització despatx. 

9. Precs i preguntes. 

1. Comentaris presidenta. 

Es demana a comunicacions la possibilitat de crear un correu electrònic per a cada comissió. 

S’instaurarà un protocol per fer les comunicacions de qualsevol comissió per unificar criteris. 

Un familiar de sisè preguntarà a les famílies d’aquest curs si estaran interessats en gestionar la 

parada de botifarres de carnestoltes.   

2. Planificació del que queda de curs. 

Es decideix el 5 de febrer per la propera junta en la que es confirmaran els permisos de 

carnestoltes. 

En la junta del mes de març s’haurà de definir la data de la festa de final de curs i una proposta 

de festa. 

En la junta d’abril tancar festa de Sant Jordi i tancar catàleg d’extraescolars. 

En la junta de maig definir data de l’assemblea, les memòries de cada comissió i tancar casal 

d’estiu. 

En la junta de juny repàs dels membres de cada comissió i definir assemblea.  



   
 

3. Porta infantil. 

L’ajuntament no ha posat la porta d’infantil tal i com ens van assegurar. 

Comunicacions farà una carta per recollir firmes per posar una queixa formal a l’ajuntament. 

4. Canvis web. 

El link de la Belen encara te punts pendents de millora, de moment no s’implantarà. 

Es proposa limitar la comunicació amb la Belen via whatsapp. 

5.  Projecte patis. 

S’ha fet una reunió amb l’ajuntament i esta d’acord amb tot el proposat queda pendent l’OK. 

Esta pendent una reunió amb la direcció de l’escola per concretar una altra jornada familiar 

per avançar el projecte. 

6. Propera sortida familiar. 

S’intentarà organitzar una sortida el mes de març. Es proposa aprofitar la calçotada de cada 

any per fer una sortida al matí.  

L’últim trimestre es proposa fer una sortida a la Mola. 

7. Tresoreria. 

Tresoreria demana col·laboració per fer ingrés de la recaptació de la marató de TV3 i 

comunicacions ho publicarà. 

8. Organització despatx. 

Cada comissió ha d’informar de l’espai que necessita per organitzar tot el material en el 

despatx. 

9. Prec i preguntes. 

Es proposa fer una enquesta anònima per tenir un feedback de l’AFA amb l’objectiu de mes 

assistència a l’assemblea. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


