
   
 

Acta AJ12-2022 

Lloc Sala professors Taula Rodona 

Data 15 de desembre de 2022 

Assistents Debla Aladren, Fanny Invernon, Cristina Ferrer, Anna Martí, Ana 
Fernández, Marina Casanovas, Anna Ciurans, Ricard Codinach, Pili Vega, 
Sandra López, Natàlia Barris, Yolanda Sánchez, Yolanda Tena, Sílvia 
Arcusa, Fran Frias, Emma Conesa i Ana Blanco.  

Ordre del dia 

1. Calendaris. 

2. Monitor NEE. 

3. Festa Nadal. 

4. Repàs comissions. 

5. Comentaris de les presidentes. 

6. Precs i preguntes. 

1. Calendaris. 

S’entregaran dilluns 19 de desembre, com l’any passat els entregarà la Belen i els trobaran les 

famílies a les motxilles dels infants. 

S’han fet calendaris a les monitores de menjador que són regal de l’AFA. 

2. Monitor NEE. 

L’Ajuntament ha concedit un monitor a l’escola per cobrir necessitats especials per un total de 

6,30h. Aquesta monitora havia de començar el dia 1 de desembre però no va ser possible ja que 

el Departament d’Ensenyament va dir que havia de ser una persona enviada per ells. 

Aramark va donar solució provisional amb una altra persona donada per la seva empresa, però 

de cara al gener ha de començar aquesta persona enviada pel Departament que recolzi a les 

extraescolars. 

Es demana un comunicat per tal d’informar a les famílies de la situació actual d’aquest monitor 

i perquè encara no ha pogut començar. 

3. Festa de Nadal. 

Hi ha suficients voluntaris per poder muntar totes les activitats preparades per la comissió. 

Es proposa rotar les posicions dels voluntaris per tal que sigui més amè. 



   
 

4. Repàs comissions. 

Menjador. 

S’està preparant una enquesta tant per a nens/en-mestres com per als pares. Aquesta enquesta 

té com objectiu saber l’opinió dels usuaris del menjador tant de menjar com de les monitores 

(sobretot en el cas dels nens). 

Es sotmet a votació per veure si hi ha quòrum per fer-la, però ningú dels presents vota a favor. 

Surten diverses idees per millorar el funcionament de menjador, entre elles: 

- Proposar un delegat per cada classe que vulgui recollir totes les idees que puguin tenir 

els infants. 

- Demanar als monitors si necessiten/volen més material per fer activitats durant aquesta 

estona. 

- Consultar a les monitores quines activitats es poden fer. 

- Fer consulta als pares si podrien fer aportació de material (disfresses, material per 

manualitats, ...) 

D’altra banda, Aramark prepararà una xerrada sobre alimentació.  

Extraescolars. 

Hi ha un problema de successió, ja que la Yolanda Sánchez marxa de l’escola, i fa falta algú per 

a extraescolars. 

Junta. 

S’exposa que l’actual Junta formada per les presidentes Debla Aladren i Anna Martí, la tresorera 

Marina Casanovas i la secretaria Ana Blanco, deixaran els seus càrrecs aquest any, pel que s’ha 

de buscar un relleu. 

Pedagògica. 

Havien de tenir una xerrada el dia 1 de desembre amb l’Ajuntament per veure les xerrades que 

es proposaven des de les diferents institucions del poble, però es va cancel·lar i de moment no 

s’ha tornat a convocar. 

Casals. 

La ludoteca de l’últim dia d’escola abans de les vacances de Nadal, es farà encara que no hi hagi 

el mínim de nens ja que només es una hora. 

Ampasoft. 



   
 
Es necessita una persona per posar-se amb el programa per tal de treure profit a totes les eines 

que ofereix i que actualment no s’utilitzen. 

 

Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Ana Blanco    

Secretària AFA Taula Rodona  


