
 

 

	

	

	

	

	

	

	CONVOCATÒRIA	10ena	REUNIÓ	MENSUAL	JUNTA	AFA	CURS	2020	-	2021		

	

	

Dia:		 1	de	Juliol	de	2021	 	 	 	 Hora:	21.00	–	22.30h.		 		

Lloc:		 Telemàtica		

Assistents:	Maria	P.,	Sandra	F.,	Mercè	C.,	Silvia	R.,	Noa	P.,	Irene	L.,	Àlex	R.,		 
	

ACTA	DE	REUNIÓ,	ACORDS	PRESOS	

	

1. Lectura	i	aprovació	acta	anterior.	Acta	aprovada,	sense	esmenes.	

	

2. Comissió	Famílies.	De	 cara	 al	 proper	 curs	2021	–	2022	 cal	 gestionar	 relleu	 i	 la	

comissió	s’incorporarà	en	l’àmbit	de	diversitat	i	aquí	prou	bullying	amb	persones	

responsables	de	cada	àmbit.	

	
L’actual	 integrant	 de	 la	 comissió	 ho	 deixa.	 Presentarà	 Memòria	 del	 curs	 i	 un	

memòria	resumint	les	funcions	i	llibreta	de	contactes	de	la	comissió.	S’ha	de	buscar	

relleu,	 es	 facilitarà	 la	 informació	 i	 el	 contacte	 de	 l’actual	 integrant	 per	 fer	 un	

traspàs.	

	
3. Tresoreria.		

S’està	preparant	el	tancament	de	curs.	

	

4. Comissió	d’Activitats	Extraescolars.		

Es	destaca	el	recolzament	de	la	direcció	de	l’escola	i	una	valoració	positiva	tot	i	les	

complicacions	 d’aquest	 curs.	 Totes	 les	 activitats	 planificades	 s’han	 pogut	 dur	 a	

terme	amb	la	normalitat	prevista.	

	

5. Comissió	Menjador	i	Acollides.		

S’ha	fet	una	crida	perquè	els	impagats	han	augmentat	(pendents	de	xifres	de	pre	i	

post	 crida	 de	 xoc	 per	 recuperar	 impagaments)	

S’ha	 aconseguit,	 després	 de	 la	 reclamació	 a	 Ausolan,	 que	 es	 torni	 a	 aportar	més	



 

 

informació	 en	 el	 menús	 mensuals	 respecte	 les	 propostes	 de	 lleure.	

Ausolan	va	informar	el	canvi	de	la	forma	de	pagament	de	cara	al	curs	vinent.	

	

6. Comissió	de	Festes.	Sense	novetats.	

	

7. Comissió	de	Llibres.		

	
S’ha	enviat	la	carta	de	cara	als	pagaments	de	llibres	de	cara	al	curs	vinent.	La	quota	

de	material	de	l’escola	i	la	quota	de	l’AFA	continua	igual	que	el	curs	passat.	

	
Es	mantenen	els	llibres	actuals	fins	al	curs	2022-2023	en	que	es	preveu	fer	compra	

de	 llibres	en	general	 i	 renovar	els	 llibres	d’anglès	en	particular.	Es	 farà	un	canvi	

d’editorial	per	 als	 llibres	de	 llengües	per	afavorir	 el	 treball	per	 competències,	 es	

treballarà	amb	l’editorial	la	Galera.	

Es	preveu	entregar	els	llibres	al	mes	de	Setembre.	

Innovamat	 ha	 realitzat	 dos	 xerrades	 diferenciades	 una	 per	 cicle,	 en	 les	 que	 han	

participat	 8	 famílies	 dels	 cursos	 de	 primer,	 segon	 i	 tercer;	 mentre	 que	 han	

participat	3	famílies	dels	cursos	de	quart,	cinquè	i	sisè	respectivament.	

	

8. Comissió	Biblioteca.		

Enguany	no	s’ha	pogut	fer	un	gran	ús	de	la	biblioteca	per	la	situació	de	pandèmia,	

es	vol	afavorir	la	biblioteca	d’aula.	

	

9. Comissió	de	Comunicació.		

S’ha	mantingut	reunió	amb	l’ajuntament	per	temes	de	manteniment	i	seguiment	de	

la	llista	acordada	de	temes	a	gestionar.		

També	 s’ha	 fet	 una	 reunió	 amb	Maite,	 directora,	 per	 tal	 de	 revisar	 a	 l’escola	 els	

diferents	 espais	 i	 temes	 pendents	 de	 solucionar	 en	 relació	 al	 manteniment,	

s’actualitzarà	el	llistat	per	tal	de	fer-ho	arribar	a	l’ajuntament.		

Actualment,	 el	 sistema	 de	 comunicació	 amb	 l’ajuntament	 funciona	 i,	 per	 tant,	 es	

mantindrà	a	efectes	d’afavorir	la	comunicació	i	la	fluïdesa	en	la	mateixa.	

En	 relació	 a	 la	 necessitat	 d’una	 vetlladora	 per	 l’espai	 de	 menjador	 i	 activitats	

extraescolars	 es	 valora	 buscar	 una	 opció	 de	 continuïtat	 per	 tal	 d’afavorir	 espais	

inclusius,	una	de	 les	alternatives	que	s’han	proposat	és	ampliar	els	contractes	de	

les	actuals	vetlladores,	fent	servir	un	contracte	de	voluntariat	i	afavorir	un	sistema	

de	 compensació	 mitjançant	 dietes.	 Es	 valora	 incorporar-ho	 de	 forma	 estable	 al	

pressupost	de	l’AFA.	S’acorda	valorar	la	realitat	a	nivell	de	necessitats	educatives	

especials	i	amb	la	informació	disponible	fer-ne	una	valoració	en	la	reunió	mensual	

d’AFA	per	tal	de	poder-ho	votar.	



 

 

	

10. Coordinació	de	delegats.	

El	 passat	 16	 de	 Juny	 hi	 va	 haver	 reunió	 de	 delegats,	 a	 la	 qual	 hi	 van	 assistir	 3	

persones,	es	valora	molt	baixa	assistència	 i	 la	necessitat	d’establir	uns	criteris	en	

relació	a	l’organització	–	comunicació		dels	/les	delegats/des.	

	

11. Comissió	per	a	la	Diversitat	–	Aquí	Proubullying.	

Sense	novetats.		

	

12. Comissió	de	Benestar	a	l’escola.	

Es	preveu	la	instal·lació	de	la	cúpula	el	proper	1	de	setembre.	

A	més,	a	 l’actual	 instal·lació	de	teles	per	 fer	ombres	es	preveu	fer-ne	una	millora	

amb	teles	específiques	per	protegir	dels	raig	de	sol	així	com	resistents.	Degut	a	la	

saturació	de	l’empresa	es	preveu	contactar-hi	a	l’octubre	i	aprofitar	la	temporada	

baixa	per	fer-ho.	

En	relació	a	l’ampliació	de	zones	verdes	es	vol	reprendre	una	proposta	–	projecte	

amb	diversos	proveïdors	per	valorar	quin	pot	resultar	més	adient	per	pressupost	i	

projecte.		

Es	manté	el	romanent	de	l’Ajuntament	de	6.000,00	euros	previst	per	la	millora	del	

pati	i,	per	tant,	es	podria	destinar	a	l’ampliació	de	verd.	

	

13. Reunió	AMPA-Direcció	escola.	

A	la	reunió	amb	la	direcció	es	tracten	temes	diversos:	

- Manteniment,	 en	 funció	del	 llistat	 que	 es	 comparteix	 amb	Ajuntament	 i	AFA,	

actualització	del	mateix	per	fer-ho	arribar	a	l’Ajuntament.	

- La	 proposta	 de	 finalitzar	 l’actuació	 del	 pati	 amb	 una	 pintura	 mural	

col·laborativa	que	es	planteja	d’una	banda	a	l’interior	i	de	l’altra	a	l’exterior.	En	

el	mural	interior	es	proposa	la	zona	de	l’entrada	on	estan	les	escales	que	pugen	

al	primer	pis.	La	zona	d’exterior	es	preveu	a	la	paret	d’entrada	al	gimnàs	que	fa	

cantonada	amb	la	biblioteca.	Aproximadament	es	valora	un	espai	de	9	metres	x	

3’5,	 acordem	 fer	 una	 consulta	 a	 un	 constructor	 del	 poble	 per	 veure	 quin	

pressupost	ens	donaria	per	arrebossar	la	paret	i	pintar-la	de	blanc.	

- També	es	fa	la	proposta	de	fer	una	crida	a	les	famílies	per	pintar	els	murs	del	

pati	d’infantil	de	cara	a	Setembre.	

	

14. Informacions	diverses.	

--	

	



 

 

15. Precs	i	preguntes.		

--	

	
	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

Vistiplau	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	

Secretària	 	 	 	 	 	 	 Presidenta	


