
   
 

Acta AJ10-2021 

Lloc Junta telemàtica 

Data 21 d’octubre de 2021 

Assistents Anna Ciurans, Ana Fernández, Sílvia Arcusa, Yolanda Sánchez, Astrid 
Sanz, Sònia Pérez, Natalia Barris, Yolanda Tena, Andrea Roig, Irene Coca, 
Helena Costa, Anna Martí, Debla Aladren, Marina Casanovas i Ana 
Blanco. 

Ordre del dia 

1. Convocatòria Consell Escolar 

2. Festa Castanyada 

3. Aprovació canvi titulars compte AFA 

4. Repàs comissions 

 

1. Convocatòria Consell Escolar 

La Generalitat a convocat eleccions per al Consell. A partir del 2 de novembre s’han de presentar 

els interessats i poder constituir les taules. Fins el 22 de novembre es el període per constituir 

la Junta.   

Al desembre s’han de fer les eleccions on es podran votar als representants que formaran el 

Consell. 

2. Festa de la Castanyada 

La Susana ha autoritzat la realització de la festa sempre i quan es respectin les restriccions 

COVID. 

La proposta de festes, es la realització d’una gimcana, on s’aconseguiran les castanyes de 

diferents colors simulant el joc del Trivial. Per aconseguir-les, la comissió prepararà un seguit de 

proves on al superar-les s’entregarà una castanya de cada color. 

En aquesta mateixa festa, les famílies de sisè, també faran la seva venda de castanyes. Des de 

l’AFA s’ajudarà facilitant les castanyes, la resta de material necessari ho assumiran les famílies 

de sisè. 

S’acorda que durant la festa es farà una rifa col·laborant amb la llibreria Frobooks. En aquesta 

rifa s’oferiran 5 llibres de 20€ com a màxim, en 5 vales que ens facilitaran des de la mateixa 

llibreria. 



   
 
Es faran cartells informatius per posar a l’entrada de la festa amb totes les mesures COVID. 

3. Aprovació canvi titulars compte AFA 

En aquesta Junta s’aprova el canvi de titulars del compte de l’AFA a la nova Junta. 

D’aquesta forma, deixen els seus càrrecs la Natalia Barris com a presidenta, la Sònia Pérez com 

a tresorera i la Pili Vega com a secretària, i entren a ocupar els càrrecs l’Anna Martí com a 

presidenta, la Debla Aladren com a vicepresidenta, la Marina Casanovas com a tresorera i l’Ana 

Blanco com a secretària. 

S’aprova que en aquest canvi les persones signants han de ser sempre dos, essent sempre una 

signatura de la presidenta o de la tresorera per disposar del compte corrent. 

4. Repàs comissions 

Comissió de menjador: Es passarà als pares un comunicat per tal que es pugui confirmar els 

nens que faran pícnic. Es molt important que els nens que vulguin pícnic s’apuntin ara, ja que 

una vegada passada aquesta llista no es podran apuntar durant la resta de curs. En el cas de 

voler desapuntar-se si que es podrà. 

Comissió d’extraescolars: Desprès de la sessió de portes obertes de karate hi ha hagut més 

inscripcions. 

L’organitzador ha ofert la possibilitat de fer la extraescolars amb pares i fills per tal de fer una 

activitat compartida en família. S’estudiarà la possibilitat de fer-ho. 

Comissió de casals: S’han de començar a preparar les possibles ludoteques per tal de poder-les 

oferir al mes de desembre. Durant els altres cursos ha funcionat molt bé el calendari obert, 

d’aquesta manera les famílies es poden apuntar fins uns dies abans de cada ludoteca. 

Comissió de carnestoltes: La comissió està preparant el carnestoltes d’aquest any. Estan en 

converses amb els Ajuntaments per poder decidir que proposen per aquest any. Durant la 

propera junta ens explicaran el que tenen pensat fer. 

Comissió de pedagògica: Es comentarà amb la comissió la possibilitat de preparar una xerrada 

sobre sexualitat. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Ana Blanco    

Secretària AFA Taula Rodona  


