
   
 

Acta AJ05-2021 

Lloc Videotrucada 

Data 5 de maig de 2021 

Assistents Astrid Sanz, Anna Ciurans, Ana Fernández, Debla Aladren, Silvia Arcusa, 
Fran Frias, Anna Martí, Míriam Jiménez, Irene Coca, Ana Blanco, Pedro 
Valiente, Yolanda Sánchez, Natàlia Barris, Sònia Pérez i Pili Vega. 

Ordre del dia 

1. Valoració Sant Jordi. 

2. Nous càrrecs. 

3. Contracte menjador. 

4. Roba. 

5. Comentaris presidenta. 

6. Repàs comissions. 

7. Torn de preguntes. 

1. Valoració Sant Jordi. 

L’activitat va ser tot un èxit. La direcció de l’escola ens fa arribar la seva valoració positiva per 

la iniciativa i l’èxit. Hi ha un benefici de 440€ de la venta del berenar, les roses i els llibres. 

2. Nous càrrecs. 

Continua pendent la renovació dels càrrecs de secretari/a i tresorer/a. 

3. Contracte menjador. 

Esta pendent que ISS ens faci arribar el contracte per signar-lo per dos cursos mes. 

4. Roba. 

La direcció de l’escola necessita una setmana per veure el nou disseny de la roba i poder-lo dur 

a terme. 

5. Comentaris presidenta. 

La data de l’assemblea de final de curs serà el dia 2 de juny de 2021 a les 19:00h. 

Els punts a tractar seran: 

- Canvi de junta. 

- Canvi del disseny de la roba. 



   
 
- Catàleg d’extraescolars. 

Es proposa fer un vídeo “promocional” de l’AFA per intentar una major assistència a 

l’assemblea. 

Míriam Jiménez, assistent a la reunió del consell escolar, comenta que l’escola vol formar part 

del projecte GEP, consisteix en intentar ser una escola trilingüe afegint mes assignatures en 

anglès. 

6. Repàs comissions. 

Comunicacions. 

Es farà comunicat per informar del casalet de la jornada intensiva del mes de juny amb el preu. 

Casals. 

Les places del casal d’estiu del Joan Esteve estan cobertes, de moment, amb les respostes de 

l’enquesta que es va passar. Aquest any , el casal d’estiu, no estarà obert a altres escoles. 

Extraescolars. 

Encara no esta acabat el catàleg i s’intentarà tenir-lo llest per presentar-lo a l’assemblea.  

Pedagògica. 

La comissió ha contactat amb l’Anna Gispert i la Mercè Current, son dues nutricionistes que 

estarien disposades a fer una xerrada sobre nutrició. 

La xerrada dels Mossos d’Esquadra de cada any, ens confirmen que aquest any no serà 

possible fer-la. La comissió a ha trobat l’alternativa de una xerrada del Marc Masip relacionada 

amb el correcte us d’internet i noves tecnologies adreçat a alumnes i famílies, el pressupost 

podria ser assumible amb el benefici de la festa de Sant Jordi.  

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Pili Vega    

Secretària AFA Taula Rodona  


