
 

 

	

	

	

	

	

	

	CONVOCATÒRIA	7ena	REUNIÓ	MENSUAL	JUNTA	AFA	CURS	2020	-	2021		

	

	

Dia:		 25	de	Març	de	2021	 	 	 	 Hora:	21.00	–	22.30h.		 		

Lloc:		 Telemàtica		

Assistents:	Laura	L.,	Zaida	S.,	Maria	P.,	Montse	R.,	Annabel	V.,	Sandra	S.,	Mercè	C.,	Isabel,	

Silvia,	Noa,	Irene,	Àlex	(12).	

	

ACTA	DE	REUNIÓ		

	

1. Lectura	i	aprovació	acta	anterior.	

- Esmena	al	punt	10	en	relació	a	les	persones	interessades	en	incorporar-se	a	les	

comissions.	

- Esmena	al	punt	12	en	relació	a	la	votació	per	la	compra	de	terra	/	plantes	per	

l’escola.	

- Es	corregiran	les	esmenes	i	es	tornarà	a	enviar	l’acta	corresponent	esmenada.	

	

2. Comissió	Famílies.	

- Participació	en	la	reunió	del	Pla	Educatiu	de	Begues,	PEB.	El	tema	central	del	

PEB	està	relacionat	amb	l’ecologia	–	protecció	del	medi	ambient.	Des	de	l’AFA	

es	fa	la	presentació	de	la	proposta	que	sorgeix	al	voltant	de	crear	un	projecte	

transversal	vinculat	al	medi	ambient	 i	 l’ecologia	que	pugui	 implicar	diferents	

agents	del	poble	més	enllà	de	treballar-se	en	el	sí	de	l’escola.	

- Es	farà	difusió	del	PEB	mitjançant	mailing	i	xarxes.	

	
3. Tresoreria.		

- S’ha	 fet	 la	 compra	de	 jocs	de	 taula	 com	a	premis	per	als	 jocs	 florals,	 amb	un	

import	de	296	euros.	

- S’ha	aprovat	també	la	compra	de	llibres	de	Sant	Jordi.	

	

4. Comissió	d’Activitats	Extraescolars.		

- Es	mantenen	les	activitats	extraescolars	en	grups	reduïts.	



 

 

- S’ha	 fet	 arribar	 a	 tot	 el	 personal	 –	monitoratge	 d’activitats	 la	 possibillitat	 de	

vacunar-se.	

- S’ha	aprovat	l’ajuda	sol·licitada	des	de	l’AFA	per	al	suport	econòmic	en	relació	

a	les	activitats	de	lleure,	per	un	import	de	1500	euros.	

- S’estan	donant	noves	altes		en	alguns	grups	sempre	dins	de	la	ràtio.	

- No	s’han	donat	incidències.	

- Des	 de	 serveis	 socials	 s’han	 activat	 les	 beques	 per	 alumnat	 en	 situació	 de	

vulnerabilitat	i	l’accés	a	activitats	extraescolars.	

	
	

5. Comissió	Menjador	i	Acollides.		

- Es	porta	a	terme	la	reunió	en	comissió	mixte	escola	–	afa	–	monitoratge,	es	fa	

seguiment	del	menjador	i	l’espai	de	lleure.	No	es	destaquen	incidències.	

- En	 relació	 a	 l’english	 day	 se’ns	 va	 informar	 que	 no	 es	 podien	 servir	muffins	

grans	 i	 es	 van	 substituir	 per	 uns	 de	 tamany	més	 petit,	 fet	 que	 ha	 ocasionat	

alguna	queixa	que	es	va	traslladar	a	l’empresa.	

- Des	 de	 l’escola	 plantegen	 que,	 mitjançant	 fons	 POEFA	 proposen	 ampliar	 la	

formació	de	comunicació	no	violenta	i	afegir	el	monitoratge	de	menjador.	

- S’està	 fent	una	revisió	dels	menús	des	de	 la	comissió	 i	 fent	arribar	propostes	

concretes	de		millora	a	l’empresa.	

- S’ha	acordat	mantenir	una	reunió	amb	la	coordinadora	de	menjador	en	relació	

a	quina	atenció	s’està	oferint	als	infants	que	presenten	NEE.	

- Es	reitera	la	voluntat	de	recuperar	els	plats	de	cara	al	tercer	trimestre	fet	que	

es	trasllada	a	l’empresa.	

	

6. Comissió	de	Festes.		

- La	 previsió	 per	 celebrar	 la	 diada	 de	 sant	 Jordi	 serà	 reunir-se	 al	 gimnàs	

organitzats	per	cursos	per	tal	de	fer	la	cerimònia	dels	jocs	florals.		

	

7. Comissió	de	Llibres.		

- També	cal	fer	una	crida	per	incorporar	més	persones	disposades	a	col·laborar	

en	la	comissió.	

	
	

8. Comissió	Biblioteca.		

- Es	farà	una	crida	per	demanar	voluntaris/es	per	participar	en	el	jurat.	Es	farà	
arribar	als	grups	de	famílies	via	delegats/des.	

- Des	de	l’escola	tot	i	valorar	la	proposta	de	fer	una	versió	alternativa	dels	jocs	
florals	es	pren	la	decisió	de	donar	continuïtat	a	la	cerimònia	en	el	seu	format	
habitual	tot	i	que	es	pren	el	compromís	de	fer	un	recull	on	line	de	tots	els	



 

 

escrits	que	faci	l’alumnat	per	mostrar	allò	que	han	fet.	Es	valora	la	possibilitat	
d’elaborar	una	proposta	concreta	per	presentar-la	de	cara	a	l’any	vinent.	

- Es	manté	el	pressupost	per	la	compra	de	llibres	així	com	la	compra	dels	jocs	de	
taula	com	a	premis	dels	jocs	florals.	

	

9. Comissió	de	Comunicació.		

Informació	reunió	Ajuntament,	acords:	

- Es	fa	la	demanda	a	l’ajuntament	d’estar	més	a	sobre	dels	aspectes	vinculats	al	

manteniment	per	no	allargar	situacions	de	deteriorament	o	de	tenir	elements	

malmesos	 durant	massa	 temps.	 Des	 de	 l’ajuntament	 es	mostren	 autocrítics	 i	

adquireixen	 el	 compromís	 de	 gestionar	 la	 llista	 compartida	 d’aspectes	

pendents	d’arreglar,	dels	quals	en	fem	un	breu	resum:	

• Fer	el	manteniment	de	les	portes	de	fusta.	

• Gestió	 de	 la	 plaga	 de	 mosquits	 que,	 sobretot,	 es	 sitúa	 al	 voltant	 del	

menjador.	 Es	 té	 la	 sospita	 que	 hi	 podria	 haver	 una	 fuita	 d’aigua	 i	

sembla	 que	 hi	 pot	 haver	 aigües	 estancades,	 per	 tant,	 més	 enllà	 de	

fumigar,	es	 farà	un	treball	per	detectar	el	punt	d’origen	 i	mirar-ho	de	

resoldre.	

• El	forat	del	sostre	del	menjador	està	arreglat.	

• Es	preveu	que,	durant	les	vacances	de	setmana	santa	es	puguin	omplir	

de	sorra	els	sorrals.	

• Cal	canviar	les	xarxes	o	malles	de	les	cistelles	de	bàsquet.	

• Pintar	l’escola	i	solucionar	esquerdes.	

• Es	pren	el	compromís	que	posaran	una	nova	taula	de	ping	pong.	

• En	 relació	 a	 les	 jardineres,	 des	 de	 l’ajuntament	 tenen	 reservat	

pressupost	per	la	compra	de	terra.	

• L’ajuntament	ha	sol·licitat	reunió	amb	l’escola	i	el	departament	per	tal	

d’assessorar-se	 respecte	 les	 noves	 estructures	 previstes	 tant	 de	

jardineres,	 com	 de	 pati,	 en	 relació	 a	 l’homologació	 i	 al	 seu	

manteniment,	per	assegurar	que	siguin	elements	que	requereixin	d’un	

manteniment	mig	–	baix.	A	més,	i	en	relació	a	aquest	tema	caldrà	aclarir	

què	correspon	al	departament	i	a	l’ajuntament	respectivament.	

- L’alumnat	 fa	 arribar	 una	proposta,	 que	 també	 es	 trasllada	 a	 l’ajuntament,	 en	

relació	a	pintar	 la	zona	d’aparcaments	de	bicis	/	patinets	 i	diferenciar-ho	per	

cicles.	

- Es	va	presentar	a	l’ajuntament	la	proposta	de	continuïtat	per	la	transformació	

del	pati	i	la	presentació	de	la	cúpula,	reiteren	el	compromís	de	finançament	tot	

garantint	que	serà	un	element	homologat.	



 

 

- També	es	va	presentar	a	la	reunió	amb	l’ajuntament	la	proposta	transversal	de	

medi	ambient	i	ecologia	vinculat	a	 l’escola	verda	i	que	es	pugui	desenvolupar	

en	 col·laboració	 amb	els	 diferents	 agents	del	 territori.	 Prenem	el	 compromís	

des	de	l’AFA	de	redactar	un	petit	esborrany	per	tal	de	presentar-ho	i	concretar	

reunió	amb	regidora	d’educació.	

- S’incorpora	a	l’acta	de	reunió	amb	l’ajuntament	la	donació	de	les	oliveres	per	

part	d’una	família	i	com	es	podrà	procedir	a	fer	la	plantació	al	pati	de	l’escola.	

	

10. Coordinació	de	delegats.	

- Es	 farà	 la	 crida	 de	 voluntaris/es	 per	 al	 jurat	 dels	 jocs	 florals	 mitjançant	 els	

grups	de	famílies	de	les	classes.	

	

11. Comissió	per	a	la	Diversitat	–	Aquí	prouBullying.	

- S’han	incorporat	dos	noves	persones	a	la	comissió.		

- Es	preveu	poder	fer	una	reunió	amb	l’escola	a	finals	d’abril	/	principis	de	maig	

per	tal	d’enfocar	les	propostes	de	cara	al	curs	vinent.	

	

12. Comissió	de	Benestar	a	l’escola.	

En	relació	al	projecte	de	pati:	

• Es	 preveu	 mantenir	 una	 primera	 reunió	 amb	 l’empresa	 el	 9	 d’abril	 per	

definir	el	calendari	i	establir	els	acords	d’inici.	Des	de	l’empresa	preveuen	2	

setmanes	per	fabricar	i	posteriorment	fer	el	muntatge.	

• Es	fa	la	proposta	per	al	final	de	l’actuació	en	el	pati	d’establir	contacte	amb	

Joan	Turu	per	 tal	de	valorar	 la	possibilitat	de	 fer	un	mural	participatiu	al	

pati	de	l’escola.	

• Es	 fa	 arribar	 a	 l’ajuntament	 la	 donació	 per	 part	 d’una	 família	 de	 dues	

oliveres,	 així	 com	 la	 necessitat	 de	 buscar	 el	millor	 indret	 per	 plantar-les.	

L’ajuntament	es	compromet	també	a	donar-nos	resposta.	

• Proposta	 de	 projecte	 transversal	 d’escola	 vinculat	 al	 medi	 ambient	 i	

l’ecologia	com	a	principals	temàtiques.	Es	fa	arribar	a	l’ajuntament	així	com	

a	 la	 reunió	 d’AFA	 la	 proposta	 d’elaborar	 conjuntament	 i	 per	 part	 dels	

infants	de	l’escola	unes	guies	de	rutes	beguetanes	que	puguin	parlar	de	la	

fauna,	 flora	 i	 també	 de	 les	 construccions	 típiques	 del	 territori,	 tot	 plegat	

dissenyat	 i	 elaborat	 per	 l’alumnat	 a	 partir	 de	 possibles	 rutes	 que	 poden	

anar	fent	i	aplegant	la	col·laboració	de	diferents	agents	de	l’entorn	tal	com	

el	 punt	 d’informació	 del	 parc	 del	 Garraf,	 el	 centre	 d’estudis	 beguetans,	

laudart	o	altres	entitats	de	la	zona.	Tot	plegat,	amb	l’objectiu	de	promoure	

el	valor	de	l’ecologia,	la	sostenibilitat,	l’estima	per	l’entorn	i	el	coneixement	



 

 

del	mateix.	En	aquest	sentit,	és	important	poder	fer	xarxa	i	buscar	entitats	

que	puguin	recolzar	el	projecte.	Es	tractaria	de	treballar-ho	amb	l’escola	 i	

elaborar-ne	un	petit	projecte	pedagògic.		

13. Reunió	AMPA-Direcció	escola.	

Bàsicament	els	temes	que	s’han	tractat	són	els	següents:	

• Manteniment:	repàs	de	la	llista	de	desperfectes	o	temes	a	revisar.	

• Format	dels	Jocs	Florals	(ja	esmentat	en	el	punt	de	llibres	i	festes).	

• Instal·lació	 de	 la	 cúpula,	 planificació	 de	 l’actuació	 en	 el	 pati	 (descrit	 a	

l’apartat	de	benestar).	

• La	 xerrada	 d’altes	 capacitats	 queda	 anul·lada	 per	 temes	 de	 salut	 de	 la	

ponent.	

• Les	colònies	d’entrada	es	preveu	que	es	puguin	portar	a	terme.	El	curs	on	hi	

ha	menys	alumnat	apuntat	és	a	quart	però	són	suficients	per	portar-ho	a	

terme.	Tot	 i	 així	 les	 colònies	es	portaran	a	 terme	en	 funció	de	 la	 situació	

sanitària	i	de	les	mesures	/	restriccions	vinculades.	

	

14. Informacions	diverses.	

--	

15. Precs	i	preguntes.		

--	
	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

Vistiplau	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

Secretària	 	 	 	 	 	 	 Presidenta	


