Acta

AJ09-2021

Lloc

Sala de professors del Taula Rodona

Data

22 de setembre de 2021

Assistents

Anna Ciurans, Pedro Valiente, Ana Fernandez, Sílvia Arcusa, Sònia Pérez,
Noemí García, Yolanda Tena, Yolanda Sanchez, Astrid Sanz, Anna Martí,
Debla Aladren, Marina Casanovas i Ana Blanco.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organització tasques presidència compartida
Convocatoria Assamblea inici de curs
Presentació nova roba de l’escola
Informació reunió Ajuntament
Comentaris de les presidentes
Repàs comissions / membres
Torn de preguntes

1. Organització tasques presidència compartida
Per una millor organització de les presidentes, es decideix repartir la comunicació amb les
comissions. De forma que aquesta comunicació es farà de la següent forma:
La Debla Aladren s’encarregarà de les comissions de menjador, projectes, extraescolars i la
comunicació amb la Belèn.
L’Anna Martí, per la seva banda, gestionarà la comunicació amb les comissions de festes,
comunicacions, pedagògica i casals, així com la comunicació amb la Susana.

2. Convocatoria Assamblea inici de curs
S’ha de marcar una data per la convocatoria per l’Assemblea d’inici de curs. Per tal de marcar
aquesta data, cal tenir en compte que falta un candidat/a per suplir al Consell, ja que una
representant dels pares ha marxat de l’escola degut a que el seu fill va fer 6é.
El procediment per escollir una nova representant és per eleccions. Aquestes eleccions es fan
cada 4 anys, i en el nostre cas, les darreres es van convocar fa tres anys. Per aquesta raó, el
procediment que s’ha de seguir es parlar amb l’altre candidata que es va presentar a les darreres
eleccions per oferir-li el lloc, i en el cas que no el vulgui, s’ha d’informar a l’Assamblea la
convocatoria per les eleccions.

Es proposa com a data per l’Assamblea el dijous 21 d’octubre a les 19:30h online. En aquesta
data, ja s’haurà aclarit amb la Susana si l’altre persona que es va presentar a les eleccions vol ser
la candidata o per contra, s’han de convocar unes noves eleccions.

3. Presentació nova roba de l’escola
L’Anna Martí porta els prototis de la nova roba de l’escola per tal que es pugui aprobar el disseny.
El disseny de la roba, ja compta amb el vist i plau de l’escola, i a la Junta s’acorda fer uns canvis
a l’actual model:
-

Substituir les lletres del pantaló on possa “Escola Taula Rodona” per el logo de l’Escola,
que li donarà més color.
Modificar el disseny de la màniga de la jaqueta, menys lletres i més espaiades que es
puguin llegir millor.

S’ha acordat de moment només fer el xandall i la samarreta de màniga curta.
Amb el canvi de proveïdor, l’AFA només s’encarregarà de fer les comandes i ensenyar les peces
per triar la talla. El producte es comprarà directament al proveïdor de forma que l’AFA no haurà
de tenir estoc.

4. Informació reunió Ajuntament
L’Ajuntament farà un taller “Créixer en família”, aquest taller va destinada a les famílies de 5é,
6é i 1er d’ESO. Amb aquest taller es vol donar eines ales famílies i acompanyar-les en l’etapa de
la pubertat, començar abans a tractar els temes que els poden afectar per tal de previn-dre’ls.

5. Comentaris de les presidentes
S’ha de consultar el tema de l’assegurança. Preguntar si és necessari donar totes les dades dels
alumnes, ja que per protecció de dades l’escola no ens les facilita.
Es formula la queixa de no poder jugar amb pilotes a l’hora del pati. L’escola no vol que els
infants juguin a jocs de pilota al pati ja que és un font de conflictes, i hi ha famílies que no estàn
d’acord amb aquesta mesura.

6. Repàs comissions/membres
Extraescolars
A l’extraescolar de piscina s’ha hagut de fer sorteig ja que hi havia 7 places menys que els nens
que es van apuntar. Desprès de fer el sorteig es van donar de baixa 4 nens, de forma que s’està
pactan amb el proveïdor que es puguin recol·locar els 3 nens restant per tal que tots puguin fer
l’extraescolar.

Hi ha 3 extraescolars que corren perill degut a que els incrits omplen només el mínim de places
i si es dona alguna baixa ja no es podria fer l’extraescolar. Aquestes son coreografia i dança i
robòtica de P4 i P5 i de 5é i 6é.
Hi ha dubtes de si es podrà fer teatre en anglès, El problema es aclarir si les extraescolars s’han
de fer mantenint el grup bombolla de les classes. Si es així no es podran fer. Es farà la consulta
amb la Susana per confirmar que es pot fer.
No han sortit les extraescolars de basket, futbol sala i youtuber.
Es planteja el problema amb la protecció de les dades facilitades de les famíles, i com es poden
fer arribar als proveïdors.
S’ha de decidir si es poden obrir les extraescolars a nens d’altres escoles del poble. Hi han
famílies que es tan fent la consulta.
Pedagògica
L’Ajuntament ofereix a fer xerrades obertes a totes les AFAs. L’Ajuntament proporcionarà un
llistat amb les xerrades que pot oferir, i cada AFA haurà de fer una votació a 3 d’aquestes
xerrades. La idea es que es voti per franges d’edat, 1 vot a temes relacionats amb educació
infantil, 1 vot a temes d’educació primària i 1 vot a temes d’educació secundària.
En el nostre cas, els 3 vots es repartirien només a educació infantil i educació primària. Aquesta
votació sortirà de la comissió de pedagògica.
Està pendent de confirmar per part de l’Ajuntament fer alguna xerrada oberta a totes les AFAs
del poble.
L’objectiu es oferir xerrades telemàtiques obertes a totes les AFAs que tractin temes variats i es
pugui accedir a més temes.
Festes
Festa de benvinguda pels alumnes de P3.
Es va consultar amb la Susana el poder fer una festa de benvinguda per a tota l’escola, però no
es va donar autorització ja que no es podria garantir el compliment del protocol COVID.
En canvi, si que es dóna autorització per poder fer una festa de benvinguda a l’alumnat de P3,
que es farà el dia 8 d’octubre.
Aquesta festa es farà al pati d’infantil, i s’oferirà berenar gratuït (s’ha de parlar amb ISS per veure
si el poden facilitar ells), globoflexia, pintacares, photocall i música d’ambient. Es proposa fer
una rifa de 8 samarretes de l’escola.

Durant la festa es passarà el vídeo de presentació de lAFA.
Durant la festa es farà el sorteig de 8 samarretes de l’escola.
Comunicacions
Està pendent acabar la nova web, s’ha de buscar algú que la pugui acabar.
Falta algú que pugui ajudar a la Natalia a gestionar l’Instagram de l’AFA.
Carnestoltes
L’Ajuntament no dona garanties de que es faci la rua a Sant Quirze.
A Sabadell demà es farà una reunió amb l’Ajuntament per veure que es farà.
Com que no hi ha un lloc on poder reunir-se per fer la disfressa i amb la situació COVID no es
garanteix que puguin fer-se les rues, la comissió veu inviable fer una disfressa com les que es
feien per a la resta de carnestoltes, ja que és molta feina.
Estan pensant que fer en funció de com evolucioni la situació.

Actualment, els membres que hi ha a cada comissió son:
Menjador: Astrid Sanz i Sònia Pérez
Extraescolars: Yolanda Sánchez, Fran Frias i Natalia Barris
Pedagògica: Anna Fernández i Mónica Cordero
Festes: Anna Ciurans, Sílvia Arcusa, Helena Costa, Cristina Dàvila i Ricard Codinach (com a suport)
Comunicacions: Pedro Valiente i Ana Blanco
Projectes: Míriam Jiménez
Casals: Irene Coca i Pili Vega
Presidència: Anna Martí i Debla Aladren
Tresoreria: Marina Casanovas
Secretaria: Ana Blanco

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió.

Ana Blanco
Secretària AFA Taula Rodona

