
   
 

Acta AJ03-2022 

Lloc Videotrucada 

Data 2 de març de 2022 

Assistents Astrid Sanz, Irene Coca, Anna Ciurans, Yolanda Sánchez, Fran Frias, 
Pedro Valiente, Sílvia Arcusa,  Natàlia Barris, Sònia Pérez, Yolanda Tena, 
Míriam Jiménez, Anna Martí, Debla Aladren, Marina Casanovas i Ana 
Blanco. 

Ordre del dia 

1. Festa Sant Jordi. 

2. Nova web AFA. 

3. Festa de sisè. 

4. Repàs comissions. 

5. Comentaris de les presidentes. 

6. Precs i preguntes. 

1. Festa de Sant Jordi. 

Es farà un circuit al pati amb llibres i roses. Es consultarà a l’escola si ens autoritzen a fer un taller 

més obert per fer alguna activitat i si es pot oferir menjar o similar. 

També es mirarà si es podran vendre llibres de segona mà o nous. 

La data proposada per la festa es el proper divendres 22 d’abril. 

Es proposa si l’escola autoritza a fer alguna activitat més, la contractació d’un conta contes. 

2. Nova web AFA. 

Ara mateix la web està obsoleta i pràcticament no s’utilitza. Es va començar a fer la nova web 

amb un pare de l’escola que la feia en el seu temps lliure, però no ha avançat. Per aquesta raó, 

es proposa utilitzar la que ja tenim o bé contractar a algú que la faci. 

La Natàlia disposa de tota la informació necessària per la web, ja que ella va estar preparant el 

contingut i va ser el contacte amb el pare que l’havia de fer. 

S’aprova a la junta fer una web nova. Per fer-la, es buscaran diferents pressupostos per valorar 

diferents opcions.  



   
 

3. Festa de sisè. 

Degut a que aquest any tampoc s’han pogut fer totes les activitats per recollir diners per a la 

festa de sisè, les famílies d’aquest curs han demanat a l’AFA si pot fer una aportació per cobrir 

una part del pressupost de la mateixa forma que es va fer el curs anterior. 

S’aprova aquesta aportació en Junta, i es proposa a les famílies de sisè que facin ells també la 

venda de roses.  

4. Repàs comissions. 

Menjador. 

Es va passar el comunicat explicant el canvi de proveïdor i intentant aclarir els dubtes que havien 

expressat els pares. Sembla que va ser efectiu, ja que no s’han rebut més queixes. 

Extraescolars. 

Les extraescolars acaben totes al juny excepte karate i piscina, que acaben al maig.  

L’extraescolar de karate vol valorar amb les famílies si fer l’extraescolar al juny, ja que també vol 

fer l’exhibició a l’escola al juny. 

Casals. 

Aquest any igual que els últims anys, tindrem a l’escola el casal del Joan Esteve. 

Primer es notificarà a les famílies de l’escola i uns dies desprès s’obrirà a totes les famílies del 

poble. 

La ludoteca del dia 28 de febrer no va sortir, ja que només van apuntar-se 8 famílies i no es va 

arribar al mínim necessari. El proper 18 de març hi ha un altre dia de lliure elecció i es tornarà a 

oferir el servei. 

5. Comentaris presidentes. 

Demà hi ha les portes obertes de l’Escola Bressol Patufet. Assistiran les presidentes a informar 

sobre la nostra escola. 

S’ha realitzat una reunió amb la Susanna per parlar de la informació que hi ha sobre la jornada 

intensiva del proper setembre en el cas que es porti endavant la proposta del Departament 

d’Educació. De moment no hi ha informació de si es farà o no i si es fa, si s’oferiran extraescolars 

o no. 

A l’escola hi ha carros de menjador que es van comprar el curs passat a ISS per poder portar el 

menjar a tots els cursos, ja que amb l’augment del número de classes degut a la COVID-19, va 

fer falta compra carros extra per arribar a tots els cursos. S’intentarà difondre que tenim aquests 



   
 
carros per si es poden vendre, ja que ara no es fan servir. També es comentarà amb Aramark si 

ells els volen per un altre centre. 

També s’ha fet la reunió del Consell Escolar, i entre d’altres coses, s’ha comentat que a partir 

d’ara es farà un acta per tal que hi tinguin accés totes les famílies. Un altre tema que s’ha 

informat es que el Departament d’Educació ha facilitat a l’escola un ordinador per a cada nen 

de sisè 

 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Ana Blanco    

Secretària AFA Taula Rodona  


