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CONVOCATÒRIA 1a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

Dia:

30 de Setembre de 2021

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents: Maria P., Ana G., Yolanda R., Annabel V., Eli V., Antonio G., Anna M., Montse R., Mercè R., Jordi F., Sandra S.,
Mercè C., Àlex R., Bea, Isabel, Noa, Irene (17).

ACORDS DE REUNIÓ
1.

Lectura i aprovació acta anterior.
S’Aprova l’acta sense esmenes.

2.

Tresoreria.
S’està treballant en el tancament del curs anterior, es presentaran les xifres en l’assemblea anual
prevista per al proper mes de Desembre.
La inversió per portar a terme la instal·lació de la cúpula s’ha portat a terme amb una subvenció de
l’Ajuntament i, per tant, seguim en disposició d’invertir la partida reservada inicialment per al
projecte de millora de pati.

3.

Comissió d’Activitats Extraescolars.
S’han fet moltes inscripcions a les activitats extraescolars que es reprendran amb una ràtio màxima
de 10 alumnes per grup. Hi ha força demanda d’activitats extraescolars per infants de curta edat,
ampliant alguna proposta específica per aquesta franja, tal com mini just dance. En canvi hi ha
activitats com timbals o just dance per més grans que no aconsegueixen reunir prou inscripcions
per fer grup.
Cal comprar un equip de música o altaveu.
S’ha canviat l’empresa encarregada de l’activitat d’escacs per tal de millorar-ne el funcionament.
Es necessita gent voluntària que s’incorpori a la comissió.
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Comissió Menjador i Acollides.
Els primers dies d’escola hi va haver algunes dificultats en els ratis de menjador degut a que no
s’havien fet les renovacions dintre de l’aplicatiu d’Ausolan amb desajustos en el total d’alumnes que
es quedàven realment a dinar.
Es preveu la reunió de menjador per al 5 d’Octubre, espai on també es podran resoldre dubtes que
sorgeixen al voltant del funcionament del moneder, entre d’altres.
Amb l’empresa de menjador Ausolan s’ha renovat fins al present curs 2021/22, per tant, es tornarà
a obrir la possibilitat de renovar empresa de menjador si així es valora tot i que es necessitaran
persones voluntàries que puguin liderar el procés de recollir i preparar propostes alternatives amb
l’objectiu de presentar-ho en assemblea i votar-ho.
Des de l’AFA s’assumeix el cost de 5 hores de vetlladora durant la franja de migdia per atendre
millor l’alumnat, es distribueix en una hora diària d’atenció.
Es traslladen algunes queixes al voltant del menú diari.

5.

Comissió de Festes.
La comissió vol reprendre les activitats a l’escola. La primera activitat que es preveu és la
castanyada.
Des de la comissió hi ha prevista una reunió amb direcció de l’escola per tal de promoure el retorn
a les activitats i festes participatives, entre elles valorar l’activitat de Nadal. Es plantegen
alternatives amb l’objectiu de poder tornar a portar a terme aquestes activitats.

6.

Comissió de Llibres.
No consten incidències destacades, només a l’estiu hi va haver la incidència que no funcionava el
caixer per fer el pagament, però ja es podran a fer els pagaments en qualsevol oficina del banc
Sabadell.
Enguany els llibres s’han recollit a l’escola.
La tasca d’aquesta comissió queda molt concentrada en un període del curs i permet beneficiar a
les famílies de la compra de llibres a preus més ajustats, amb una coordinació centralitzada, però
per portar-ho a terme es necessiten persones voluntàries que es puguin incorporar a la comissió.
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Comissió Biblioteca.
La biblioteca de l’escola torna a obrir tot i que de moment encara no hi accedeixen les famílies i
s’ofereix com un espai més que fa servir l’alumnat en horari lectiu i també durant l’estona de pati.
Valorem preguntar si es fan servir els jocs de taula que es van comprar.
Es vol reactivar el suport que feia l’alumnat de sisè en la gestió de la biblioteca.
S’ha reforçat el concepte de biblioteques d’aula, on cada aula té un espai de llibres i biblioteca que
també s’ha consolidat.
També s’insisteix en la necessitat d’animar les famílies en la participació a les comissions, inclosa
la de biblioteca, així com la participació en les reunions d’AFA.

8.

Comissió de Comunicació.
S’ha activat el nou correu d’AFA i es redirigeixen totes les comunicacions en aquest nou correu.
S’ha actualitzat el logo també de l’AFA.
La web s’ha quedat desactualitzada ja que es va gestionar des d’un projecte en el que participàven
les escoles però no té continuïtat i caldria renovar la Web amb wordpress, per tant, es fa una crida
de persones voluntàries que puguin ajudar a fer aquesta web nova.
A nivell de manteniment, s’ha actualitzat el llistat i queden algunes coses pendents. Rebem la visita
de l’empresa que instal·la tendals per desenvolupar la zona d’ombres al pati. Es sol·licita un projecte
global de totes les zones d’ombra que s’han sol·licitat amb la idea de poder anar fer una instal·lació
per fases.
En el pati de P3 és on esdevé més complicat per un tema d’alçades.
Tota la proposta de tendals seria desmuntable menys el de la pista gran, es recomana que a
l’octubre puguin quedar plegats.
Des de la comissió es demana que es facin arribar tots els documents que es disposin vinculats a
l’AFA per tal de poder actualitzar els logos.

9.

Coordinació de delegats.
Aquest curs hi ha delegats/des a cadascuna de les classes i cursos, un total de 34 persones que
assumeixen la funció de delegat/da.
Caldrà actualitzar també els documents de protecció de dades, es comparteix via grup de watssap.
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Han pogut fer una primera reunió inicial en format virtual.
10. Comissió per a la Diversitat – Famílies – Aquí prou Bullying.

Resta pendent planificar la xerrada adreçada a famílies vinculada a la Comunicació No Violenta que
s’emmarca en les actuacions finançades per els Programes POEFA. Un cop es planifiqui es farà
arribar a la comissió de comunicació perquè en pugui preparar un cartell per fer-ne difusió.
La comissió també necessita figures de relleu amb persones que s’han donat de baixa. En concret,
caldria tornar a reactivar l’àrea *Aquí prou Bullying.
Es convocarà una reunió en el marc de la comissió mixta per tal de recollir informació i compartir
impressions al voltant de les línies prioritàries a treballar. En aquesta reunió hi participa l’equip
directiu de l’escola, les educadores d’atenció a la diversitat i les persones implicades en la comissió
de l’AFA.
11. Comissió de Benestar a l’escola.

S’ha instal·lat la cúpula. Es fa una bona valoració com una estructura que s’aprofita durant l’espai
de pati però també per desenvolupar-hi activitats amb la classe. Es proposa demanar a l’empresa
que ho ha instal·lat el taller per al seu ús. També es proposa demanar a la mateixa empresa una
proposta de zona verda vinculada a l’àrea de la cúpula.
S’han comprat i instal·lat taules de pícnic per les zones de pati.
L’escola fa demanda de pintar jocs al terra, atès que el preu és elevat es fa la proposta d’organitzarho en el marc d’una activitat voluntària i participativa que impliqui les famílies.
El mural decoratiu està parat atès que costa trobar un espai de paret on poder-ho fer.
En el marc d’escola verda es manté la voluntat de proposar una sortida una tarda a la setmana on
poder visitar l’entorn i desenvolupar una activitat a l’aire lliure. També es plantegen sortides
vinculades a propostes en el marc de la Diputació de Barcelona.
En el marc de la taula pel clima que s’ha creat al poble es planteja poder col·laborar amb l’escola
per fer xerrades i/o sortides.
Es valora positivament poder establir col·laboracions amb entitats, associacions i ens que permetin
ampliar les sortides i coneixement de l’entorn en el marc de la consciència de la cura del medi
ambient i l’entorn que tenim.
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12. Reunió AMPA-Direcció escola.

No s’han enregistrat incidències vinculades al pagament de material que fa servir l’alumnat al llarg
del curs.
En relació a la situació de pandèmia no hi ha classes confinades.
Es proposa recuperar l’activitat de piscina de cara al segon trimestre en funció de l’evolució de la
pandèmia, però en general, la intenció és anar recuperant les activitats que es portaven a terme
abans de la pandèmia.
Les entrades i sortides de l’escola van ser més caòtiques els primers dies però, en l’actualitat, s’estan
desenvolupant amb normalitat i bon funcionament general.
Enguany es preveu poder portar a terme les excursions i colònies tal i com estan previstes.
En relació a la loteria de nadal es valora mantenir el funcionament de cada any.
13. Precs i preguntes.

-

Cal renovació del Consell Escolar.

-

Arriba la consulta via delegats/des respecte la quota d’AFA. S’explica que la quota d’AFA permet
finançar totes les activitats que es porten a terme des de les diferents comissions, així com gestionar
els diferents serveis que es porten directament, tal com la compra de llibres, la gestió del menjador,
les activitats extraescolars, etc. A més, representa també un suport en el finançament de recursos
comuns i que gaudeix tot l’alumnat, des de recursos o material educatiu a les sortides i/o
excurssions.

-

El proper 16 de desembre es preveu la realització de l’Assemblea General Anual on s’exposaran les
memòries de l’any, així com el balanç econòmic.
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