
   
 

Acta AJ02-2022 

Lloc Videotrucada 

Data 2 de febrer de 2022 

Assistents Astrid Sanz, Anna Ciurans, Yolanda Sánchez, Sílvia Arcusa, Yolanda Tena,  
Pili Vega, Sònia Pérez, Anna Martí, Debla Aladren, Marina Casanovas i 
Ana Blanco. 

Ordre del dia 

1. Festa Carnestoltes. 

2. Rebuts menjador. 

3. Inversió purificadors d’aire. 

4. Socis AFA famílies P3. 

5. Repàs comissions. 

6. Comentaris de les presidentes. 

7. Precs i preguntes. 

1. Festa Carnestoltes. 

La comissió de Carnestoltes decideix no presentar-se degut al poc temps que hi ha per poder 

preparar una disfressa. No es viable poder preparar la rua amb tan poc temps. 

Es comenta poder palar amb la Susanna per tal que es donin les consignes del Carnestoltes de 

l’escola el divendres anterior.  

2. Rebuts menjador. 

Hi ha hagut un problema al bolcar les dades amb el canvi d’empresa. 

Això ha provocat que els rebuts corresponents al mes de gener es giraran el dia 15 de febrer, i 

quan es regularitzi es carregaran durant els 3 primers dies del mes. 

Hi ha errors en els rebuts que han d’acabar d’arreglar, i es necessita la factura per saber 

exactament el que es cobra a cada rebut. 

Des de la comissió s’ha demanat a Aramark canviar el falafel i les hamburgueses vegetals per 

llegums directament, ja que tenen millor acollida entre els infants. 

L’empresa Aramark no permet pagar amb transferència, només per càrrec en compte i això ha 

generat problemes amb algunes famílies.  



   
 

3. Inversió en purificadors d’aire. 

Es parlarà amb el Ricard per tal que ens expliqui si serien útils els purificadors a les aules i en cas 

afirmatiu, poder fer un càlcul dels aparells que es necessitarien per cada classe i el cost que això 

suposaria per a l’AFA en cas d’aprovar-se la seva instal·lació. 

4. Socis AFA famílies P3 

Actualment hi ha moltes famílies d’infantil que no son sòcies de l’AFA. 

Necessitem saber exactament els germans que hi ha a cada classe per quantificar les famílies 

que no son sòcies. 

Es comenta tornar a enviar la circular a les famílies per fer-se sòcies. Es donarà aquest paper a 

les tutores per tal que el puguin facilitar a les famílies que falten. 

Aquest any les presidentes van anar a la reunió d’inici de curs de P3 per explicar les tasques que 

fa l’AFA a la nostra escola i com fer-se socis. 

 

5. Repàs comissions. 

Extraescolars. 

Falten dues tauletes per l’extraescolar de robòtica de lego. Esplanteja que des de l’AFA es 

comprin aquestes dues tauletes, i es consultarà amb la Susanna si l’escola pot facilitar-les per 

poder portar a terme l’extraescolar. 

Casals. 

S’oferiran les ludoteques del 28 de febrer i 18 de març per veure si s’arriba al mínim de nens i 

es poden fer. 

Pedagògica. 

Estan esperant a veure com evoluciona el COVID per reprendre les xerrades dels Mossos, etc. 

S’han de buscar xerrades de molt interès que no només es facin per a les famílies de l’escola, 

sinó que també es puguin oferir a la resta d’escoles. 

Festes. 

De moment no s’està preparant res, ja que l’actual situació sanitària no ho permet.  

 

 



   
 
Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Ana Blanco    

Secretària AFA Taula Rodona  


