CONVOCATÒRIA 6ena REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2020 - 2021

Dia:

25 de Febrer de 2021

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents:
ACORDS REUNIÓ
1. Lectura i aprovació acta anterior. Sense esmenes. Acta aprovada.

2. Comissió Famílies.
3. Tresoreria.

Es planteja la compra de jocs diversificats per al pati, bàsicament jocs de taula
(escacs, parxís, rummycub, dominó) per un import de 244,86 euros. Es porta a
terme la votació i queda aprovat per majoria.
4. Comissió d’Activitats Extraescolars.

Es reprenen les activitats extraescolars amb l’aixecament de les restriccions.
Restem a l’espera de rebre l’import per la subvenció sol·licitada per l’ajut en
matèria del lleure.
5. Comissió Menjador i Acollides.

S’ha portat a terme la reunió amb l’empresa de menjador Ausolan i es tracta el
tema del control dels productes alimentaris que es fan servir, un membre de la
comissió es dedica a fer una supervisió d’aquest àmbit. A més, s’ha reclamat la
programació d’activitats de lleure durant l’horari del pati i també l’empresa es
compromet a fer-ho arribar a les famílies.
S’apunta la necessitat de revisar si a sisè les ràtios de monitoratge són adequades
per la distribució dels tres grups bombolla, atenent també a algunes dificultats

relacionals que han sortit en el sí del grup i durant aquest espai d’esbarjo i
menjador.
6. Comissió de Festes.

L’afa s’encarrega de comprar la xocolata per Carnestoltes.
7. Comissió de Llibres.

S’ha tancat la compra de llibres per a Sant Jordi.
8. Comissió Biblioteca.

Les comandes de llibres per Sant Jordi es porten a terme des de la comissió de
biblioteca.
Es fa la proposta de fer una revista virtual amb tots els escrits dels infants per Sant
Jordi.
9. Comissió de Comunicació.

Previsió reunió Ajuntament, 4 de Març. Telemàtica. Els temes a tractar són la
reforma del pati, l’estat de millores – manteniment i la proposta de projecte
transversal vinculat a l’escola verda.
Arran de la recent modificació del nom als estatuts AMPA – AFA s’introduiran els
canvis oportuns a nivell de correu electrònic, logotip, domini web, etc.
10. Coordinació de delegats.

Es fa un breu resum de la reunió mantinguda amb l’AFA de l’escola Sant Lluís en la
línia de col·laborar i establir un lligam de relació entre ambdues entitats, es parla
d’un possible projecte transversal en el que hi puguem participar tots plegats.
Es trasllada la necessitat de fer crida per al relleu en diverses comissions, entre
elles diversitat i aquí prou bullling. Arran de les problemàtiques apuntades per
algunes famílies de sisè s’ha fet un seguiment des de l’AFA parlant amb famílies i
escola per veure com està la situació, d’entrada, sembla que s’han donat episodis
puntuals de conflicte però seguirem atents.
A la reunió es manifesta una persona interessada en incorporar-se a la comissió de
diversitat i aquí prou bullying, així com una altra persona que ha mostrat el seu
interès en incorporar-se via mail. Per tant, queden integrades a la comissió.
11. Comissió per a la Diversitat.

Està prevista la xerrada vers les altes capacitats el proper 23 de març a les 19h,
caldrà fer-ne difusió i animar a les famílies a participar-hi.

12. Comissió de Benestar a l’escola.

Presentació i votació de la proposta de millora del pati (tercera fase). Es fa la
presentació treballada amb la cooperativa A voltes vinculada a construir una
cúpula geodèsica amb estructura de bambú i lones impermeables / ignífugues, que
permeti generar un espai de tranquil·litat i trobada amb ombra dintre del pati de
pistes. L’estructura pot portar tarima de fusta o no. A l’escola és un projecte que li
ha agradat perquè és una estructura multifuncional. A més, des de l’empresa es
confirma l’homologació de l’estructura i el seu fàcil manteniment.
En una etapa posterior es parla de poder naturalitzar la pista incorporant elements
naturals i verds, però d’entrada, la proposta que es planteja ara mateix és la
construcció de la cúpula amb 2.500 euros aprovats per part de l’AFA i 6.000,00
euros per part de l’ajuntament.
Es vota aquesta proposta amb una majoria a favor de portar-la a terme. Es tractarà
amb l’ajuntament en la propera reunió prevista i també amb l’escola.
A més, també una família apunta la donació de dues oliveres i se’ns trasllada com
podem arribar a plantar-ho al pati, aspecte que també s’haurà de tractar amb la
reunió amb l’Ajuntament.
Mitjançant el projecte d’estalvi energètic 50/50 enguany hi ha 1.600,00 euros que
l’escola proposa utilitzar per pintar el terra del pati amb circuits per a cotxes,
mitjançant una pintura específica que pugui tenir més durada.
També es porta a terme la votació per fer-nos càrrec des de l’AFA, de la compra de
terra / plantes per omplir les jardineres que ha adquirit l’escola per delimitar els
espais de pati. Es decideix que, en primer lloc es tractarà amb l’ajuntament perquè
se’n facin càrrec, en cas contrari es planteja que pugui ser l’AFA qui assumeixi el
cost. S’aprova per majoria.
Es planteja el projecte transversal d’escola verda buscant vincular-ho a la taula pel
clima i altres accions i agents del territori vinculats també a la sostenibilitat i
entorn.
-

Previsió de compres per al pati.

-

Plantejament projecte transversal escola verda.

13. Reunió AMPA-Direcció escola.

Les colònies es mantenen programades per al tercer trimestre a l’expectativa de
l’evolució de la situació pandèmica i la resposta també de les famílies.

Es planteja facilitar una enquesta a P5 adreçada a les famílies per saber el grau de
participació de les famílies. Des de la casa de colònies es garantitza que es disposa
de l’espai necessari per assegurar les bombolles. També a sisè i la resta de cursos
es preveuen portar a terme.
A nivell de manteniment, el que consta com a arreglat és el següent:
-

Aixetes lavabos.

-

Persianes sala AFA.

-

Lavabos infantil, sistema automàtic estalvi.

D’altra banda, s’ha anat avançant en la vacunació de professorat i monitoratge de
menjador. Resta pendent el monitoratge d’activitats extraescolars.
14. Precs i preguntes.

-

Jornada Contínua, es torna a recordar que el procés que hem portat a terme ha
estat el de fer una enquesta adreçada a les famílies per valorar l’opinió i
valorar si es pot fer pressió des de l’AFA per promoure actuacions favorables a
la seva implementació.

-

Es proposa fer una enquesta adreçada als infants vers el seu temps de joc
analògic no dirigit o lliure. Es passarà una proposta per validar.

-

Es pregunta al voltant del cartell oficial de preinscripció per al curs 2021-2022.
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