
   
 

Acta AJ02-2020 

Lloc Escola Taula Rodona. 

Data 5 de Febrer de 2020 

Assistents Alicia Díaz, Ana Blanco, Helena Costa, Cristina Davila, Ana Fernández, 
Fran Frias, Marina Casanovas, Anna Martí, Yolanda Sánchez, Jessica 
Albiol, Jose Luis Ruiz, Irene Coca, Debla Aladren, Anna Ciurans, Beatriz 
Sánchez, Yolanda Vilafaina, Ricard Codinach, Natalia Barris i Pili Vega. 

Ordre del dia 

1. Comentaris presidenta. 

2. Jornada portes obertes. 

3. Resum consell escolar. 

4. Resum reunió alcaldessa. 

5. Parada botifarres carnestoltes. 

6. Aportació escola projecte patis. 

7. Aprovació link Belen. 

8. Repàs comissions. 

9. Precs i preguntes. 

1. Comentaris presidenta. 

L’ajuntament ens confirma que com a AFA podem instal·lar una font d’aigua al pati. Es proposa 

que la donació de l’AFA a l’escola sigui per posar fonts d’aigua noves. S’aprova en junta. 

2. Jornada portes obertes. 

Es fa crida de voluntaris per informar de l’AFA en la jornada de portes obertes. 

La presidenta proposa confeccionar un vídeo amb imatges de l’AFA i projectar-lo en la jornada. 

3. Resum consell escolar. 

Aprovat pressupost i estat de comptes. 

Aprovades les sortides amb autocar. 

Augmentaran les quotes de sortides. 

4. Resum reunió alcaldessa. 

L’alcaldessa confirma que en un termini de 5 o 6 setmanes la porta d’infantil ha d’estar feta. 



   
 

5. Parada botifarres carnestoltes. 

Aquest any la parada de botifarres de carnestoltes la gestionarà la comissió. Es proposa per 

propers anys que es confirmi a principi de curs si la parada de la festa major i carnestoltes la 

gestionaran les famílies de sisè o no. 

6. Aportació escola projecte patis. 

L’escola confirma que destinarà uns 7.000€ per al projecte de patis. 

7. Aprovació link Belen. 

Es decideix que no s’implantarà el link. Es farà un comunicat informant que qualsevol 

comunicació a la Belen es faci per escrit via whatsapp per evitar aglomeració de familiars al seu 

despatx. 

8. Repàs comissions. 

Extraescolars 

El 29 de febrer es farà l’exhibició de musica a l’escola. 

El 18 d’abril l’exhibició de teatre en anglès al casal d’avis. 

Des de Explorem hi ha una plataforma que facilitaran usuari i contrasenya a les famílies poder 

veure les activitats que fan en la extraescolar. 

Es necessita algú mes en la comissió ja que la Beatriz Sánchez marxa. 

Comunicacions  

La comissió informa que totes les comunicacions de qualsevol comissió han de ser revisades 

per comunicacions abans de ser publicades. 

Pedagògica  

La xerrada dels Mossos d’Esquadra de sisè va tenir molt èxit. La setmana que vinent es farà la 

de cinquè. 

Casals  

Esta pendent que el Joan Esteve ens passi el catàleg d’aquest estiu. 

Es proposa que el link de ludoteques estigui obert fins una setmana abans de cada festiu. 

Carnestoltes 

La calçotada es farà el mateix dia de la sortida familiar a la Mola, queda pendent la data. El 

benefici serà per la comissió de carnestoltes però estarà oberta a tota l’escola. 



   
 
Projectes 

Ja esta instal·lat el cotxe en el pati d’infantil. 

El 17 de maig es farà la jornada de patis, s’han de muntar dues cuinetes, un escenari i una 

pissarra al pati d’infantil. 

Es presentarà el projecte de patis al concurs de l’ajuntament. 

Menjador  

El dia 14 de febrer la comissió te reunió i tractaran el tema de que tot infantil pugui dinar a les 

aules. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


