
 

 

 
 

 
 
 
 

 CONVOCATÒRIA 9ena REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2020 - 2021  
 

 
Dia:  27 de Maig de 2021    Hora: 21.30 – 23.00h.    
Lloc:  Telemàtica  
Assistents (11): Maria Antonia P., Sandra Fernández., Noa P., Mercè C., Beatriz G., Irene L., 
Annabel V., Estela M., Juanjo V., Silvia R., Àlex R.  
 

ACORDS PRESOS 
 

1. Lectura i aprovació acta anterior.  
Sense esmenes. Acta aprovada. 

 
2. Comissió Famílies. 

La reunió del Projecte Educatiu de Begues ha tractat com a tema transversal l’ecologia 
i el medi ambient, al Juny es farà la cloenda i més endavant es presentaran les 
conclusions.  
Serà necessari buscar relleu per la comissió ja que l’actual integrant deixa la comissió, 
caldrà fer crida. 
 

3. Tresoreria.  
-- 
 

4. Comissió d’Activitats Extraescolars.  
Amb l’actualització de les noves mesures informades per el Procicat el número de 
participants per grup pot ampliar-se a 10 infants en el sí d’un mateix espai.  
Es preveuen els actes de cloenda atenent que finalitzen durant la primera setmana de 
juny pràcticament totes les activitats extraescolars.  
Les activitats de Just Dance, Teatre i Robòtica preveuen poder fer un video de cloenda 
per tal de poder-ho compartir amb les famílies atenent que no podran entrar a 
l’escola. 
L’activitat d’escacs preveu atorgar trofeus als infants que han participat. 
 

 
5. Comissió Menjador i Acollides. Informacions diverses. 

Sorgeix la inquietud respecte si aquest any hi haurà el camp de treball d’arqueologia 
vinculat a l’excavació de la Cova de Can Sadurní i que aprofiten per fer servir les 
instal·lacions de l’escola. Es valora concertar una reunió amb l’Ajuntament per 
demanar si tenen alguna previsió al respecte i poder organitzar com a AFA un criteri al 
voltant de l’ús de les instal·lacions i material propi. 
S’està portant a terme la recollida de pots de vidre per tal de servir el iogur de forma 
més sostenible amb la compra de iogur en pots grans.  



 

 

No hi ha incidències a destacar. 
 

6. Comissió de Festes.  
-- 

7. Comissió de Llibres.  
-- 

8. Comissió Biblioteca.  
-- 
 

9. Comissió de Comunicació.  
-- 

10. Coordinació de delegats. 
-- 
 

11. Comissió per a la Diversitat – Prou Bullying.  

Es proposarà desenvolupar la xerrada adreçada a famílies en la línia del que ja s’ha 
anat treballant amb el professorat en l’àmbit de la comunicació no violenta, es farà 
de cara al curs vinent. La ponent serà Mònica Alberti. 

Tenint en compte que es buscarà relleu per la comissió de famílies es valora 
poder-la integrar en aquesta comissió i que hi hagi persones responsables de 
cadascun dels àmbits. 

 
12. Comissió de Benestar a l’escola. 

Una companya presenta l’enquesta en l’àmbit del joc que es vol fer arribar a les 
famílies perquè la puguin omplir els infants amb suport dels adults. Es valida el format 
de l’enquesta i es valora poder-la portar a terme aprofitant que serà el dia 
internacional del joc i com un element que es promou des de l’AFA potenciar i 
promoure el joc, conèixer les necessitats d’infants i llurs famílies en aquest sentit, 
entenent el joc com un element fonamental del desenvolupament saludable en la 
infància. 
 
En relació a la proposta vinculada al medi ambient i escola verda es presentarà 
l’esborrany a l’ajuntament i direcció de l’escola. Es convocarà una reunió amb 
l’ajuntament per tal de presentar les propostes que sorgeixen des de l’AFA en aquest 
sentit i veure si es poden establir sinèrgies amb els diferents agents de la comunitat, 
aprofitant també que la taula pel clima també vol promoure activitats conjuntes  i 
comunitàries. 
 

13. Reunió AMPA-Direcció escola. 
- En relació als temes de manteniment ara no hi ha novetats, sembla que per part 

de l’ajuntament no s’han desenvolupat més actuacions i resten pendents diverses 
coses entre elles la pintura de la zona de bicis / patinets, trobar una solució per l’ús 
segur de la tirolina, la compra de la nova taula de ping pong, etc. Es valora la 
necessitat de fer un recordatori i mantenir una reunió amb l’ajuntament. 



 

 

- Des de l’AFA s’han comprat teles per fer ombres al pati de pistes (2 teles) i també 
per al pati de la zona de infantil (1 tela).  

- Des de l’escola se’ns fa demanda de comprar més taules par al pati, taules de 
pícnic. S’ha valorat positivament el fet de poder sortir i desenvolupar actuacions al 
pati, per aquest motiu valoren la necessitat de poder-ne comprar més. Hem mirat 
pressupost i cada taula pot tenir un cost aproximat de 180 – 200 euros per taula. 
Es planteja a la junta si estem o no a favor de la compra de 4 taules de pícnic per al 
pati. Queda aprovat per 10 vots a favor. 

- Tenint en compte que ha estat el primer curs en que s’ha implementat la 
metodologia de treball per l’àrea de matemàtiques d’Innovamat es farà una reunió 
de valoració oberta a famílies per tal de tancar aquest primer curs. A més, des 
d’innovamat s’oferiran càpsules formatives d’estiu, es posaran en contacte per tal 
de veure com es pot portar a terme. 

- El 2 de Juny es portarà a terme una xerrada adreçada a famílies vinculada al tema 
de les altes capacitats.  

- La última informació del departament (que es pot veure modificada) és que les 
famílies no podran accedir a l’escola per la festa de final de curs, sobretot pensant 
en P5 i sisè que són els que fan l’acte de la graduació. En ambdós casos es planteja 
poder fer un vídeo del moment en que s’entreguen els diplomes. No es permetran 
barrejar grups. 

 
14. Informacions diverses. 

-- 
15. Precs i preguntes.  

Es torna a reflexionar al voltant la cessió de l’espai / estris / material de la cuina 
sobretot pensant en si en fan ús persones externes, tals com entitats del poble o el 
camp de treball d’arqueologia. Es valora poder fer un inventari del que hi ha (demanar-
ho a Ausolan) i establir un compromís perquè tot quedi igual al setembre sota una 
petita fiança simbòlica a efectes de poder-ho tenir més controlat.  
 
 

 
       

Vistiplau 
 
 
        
Secretària       Presidenta 


