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CONVOCATÒRIA 2a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 – 2022

Dia:
28 d’Octubre de 2021
Hora: 21.00 – 22.30h.
Lloc: Telemàtica
Assistents: Anna J., Estela M., Maria P., Jordi F., Anna M., Núria G., Bea, Juanjo, Mercè, Sandra, Irene, Àlex, Isabel
(13).

ACORDS PRESOS
1.

Lectura i aprovació acta anterior.
Arriba una esmena respecte la comissió de Diversitat que es modifica per tornar a enviar l’acta
esmenada.

Tresoreria.
-3. Comissió d’Activitats Extraescolars.
Les activitats extraescolars funcionen amb normalitat tot i que alguna de les activitats previstes no s’ha
pogut iniciar per falta d’alumnes apuntats al grup.
L’escola ha proporcionat material higiènic per les activitats extraescolars.
El proper 5 de novembre es passarà la primera remesa.
S’ha sol·licitat el suport econòmic per la realització de l’activitat extraescolar per part d’una família.
2.

Comissió Menjador i Acollides.
Es comuniquen els terminis necessaris per poder valorar la proposta de canvi empresa menjador i s’anima a que
surtin persones voluntàries que vulguin liderar la iniciativa.
El passat 27 d’octubre es va mantenir una reunió amb l’empresa Ausolan, els temes tractats són els següents;
- La formació en comunicació no violenta no va tenir l’assistència per part de l’equip de monitors/es que
s’esperava i es va acordar tornar a realitzar una altra sessió per facilitar l’assistència de les persones que
no hi vàren assistir.
- S’han reduït els impagats en el moneder però es recorda que cal anticipar per part de les famílies i afegir
saldo.
- Durant el temps d’esbarjo en l’horari del menjador es confirma que fan servir l’espai de biblioteca i que
es disposa dels jocs de taula que s’havien adquirit, es posa a disposició de l’alumnat perquè ho puguin
fer servir.
- A P3 s’ha recuperat l’ús dels tovallons de tela i s’ha demanat que, de cara al curs vinent es pugui
recuperar per la resta de cursos.
- És l’equip de monitoratge qui serveixen els plats als infants, no es serveixen sols. A P3 dinen a l’aula. P4
i P5 dinen al menjador per torns, hi ha un ambient més tranquil.
- En el menjador gran es tracta el tema del soroll tot i que la dinàmica és difícil de revertir atenent al
funcionament habitual i les condicions estructurals.
- Aquest curs s’ha recuperat (i fins i tot augmentat) l’afluència al menjador. En canvi, l’acollida a la tarda
és deficitària, hi ha un ús molt minoritari per part de les famílies. Es confirma que la subvenció rebuda
per part de l’Ajuntament es destina a cobrir el dèficit generat per aquesta acollida tot considerant que
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cal mantenir-la i oferir-la a les famílies. Durant els mesos de setembre i octubre han assistit un total de
37-38 infants en total.
En cas de mantenir l’empresa d’Ausolan sí es valora la necessitat de renegociar el contracte que s’hi
estableix.
En relació a la qualitat del menjar i la revisió del menú també s’ha tractat amb Ausolan i des de la
comissió s’ha fet seguiment. Es valora que la qualitat del producte és correcta, cal seguir insistint en els
processos de cuinat.
Una família fa l’observació que a la classe de quart li arriba que hi ha una norma de no beure aigua fins
al segon plat i es mostra certa disconformitat amb la gestió, i per tant es mirarà de parlar-ho des de la
comissió.
Comissió de Festes.
S’està recuperant l’activitat de la comissió a nivells similars als d’abans de la pandèmia amb la voluntat
d’organitzar el festival de Nadal. Actualment les restriccions sanitàries dificultarien el fet de poder fer
activitats conjuntes amb alumnes i famílies de diferents classes, tot i que l’escola ha sol·licitat el Goula
per els dies 20, 21 i 22 per valorar alternatives de portar a terme el festival de forma més esglaonada.
Quan es disposi de la confirmació si es pot celebrar o no festival es comunicarà a les famílies.
En aquesta línia s’ha fet crida de persones voluntàries amb una bona resposta per part de les famílies.
Es promou la castanyada amb una alta participació voluntària de les famílies que poden accedir a l’escola
per desenvolupar les tasques de col·laboració previstes per la festa.
Comissió de Llibres.
No hi ha informacions rellevants. Només es destaca que les famílies que s’han incorporat més tard al
curs han pogut accedir als llibres sense dificultats.
Comissió Biblioteca.
No hi ha informacions o novetats rellevants, es confirma que s’està fent ús de la biblioteca escolar durant
l’horari lectiu tot i que encara no hi poden accedir les famílies o persones alienes a l’escola. Es treballa
amb la previsió que, a partir del segon trimestre, si no hi ha noves restriccions, es pugui tornar a reactivar
l’ús de la biblioteca els divendres a la tarda i a accedir-hi per part de les famílies.
Comissió de Comunicació.
Es fa crida de voluntaris/es per tal de renovar / ampliar comissions i tasques de l’AFA.
Es disposa del nou correu de l’AFA i es redirecciona l’anterior.
S’ha actualitzat el llistat de manteniment amb la direcció de l’escola i manca tractar amb l’Ajuntament
algunes coses de la llista que queden pendents.
En relació al projecte per augmentar la zona d’ombres del pati s’està reclamant a l’empresa si ens pot fer
arribar un pressupost per tal de validar que es pugui engegar el projecte de cara a l’arribada de la
primavera.
Es fa una crida de persones voluntàries que puguin col·laborar per crear el nou suport Web mitjançant
wordpress i així actualitzar la web que disposem que s’ha quedat desfasada.
Es disposa ja del nou tampó amb el logo actualitzat de l’AFA.
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Coordinació de delegats.
Es constata que hi ha delegats/des a totes les classes. Tothom ha pogut signar el document de protecció
de dades i manca definir la data per la reunió inicial.

10. Comissió per a la Diversitat – Famílies – Aquí prou Bullying.

-

Resta pendent confirmar la xerrada adreçada a les famílies en relació a la Comunicació no Violenta.

11. Comissió de Benestar a l’escola.

-

-

En relació a l’enquesta del joc que es va llançar fa uns mesos i atès que no hi va haver gaire participació,
s’acorda tornar a enviar-ho i utilitzar els diferents canals de comunicació per facilitar l’accés a totes les
famílies i veure si augmenten les respostes i, per tant, se’n poden extreure conclusions i propostes.
Es fa la proposta de treballar un mural col·laboratiu amb alguna persona voluntària més experta i les
famílies - alumnes, i fer-ho a la zona del pati de la pista.
S’acorda que es sol·licitarà pressupost a l’entitat A voltes (que han desenvolupat el projecte de la Cúpula)
per tal d’introduir zones verdes i fer un taller respecte l’ús de la cúpulta.
Una companya comparteix que es realitza una exposició de Rosa Sensat al voltant de la renaturalització
dels patis.
Es recorda la necessitat d’insistir a l’Ajuntament per poder aprofitar la donació de les oliveres i que es
puguin situar al pati de l’escola.

12. Reunió AMPA-Direcció escola.

-

-

-

-

Es convocaran eleccions al Consell Escolar, on es renovaran quatre places de famílies. S’anima a la
participació. Es preveu que les eleccions es convoquin a finals de novembre.
El Consell Escolar es reuneixen dos – tres cops al llarg del curs i es tracten temes vinculats a la comunitat
educativa amb una representació de l’escola i les famílies.
Es reafirma el compromís respecte l’escola verda i poder intensificar la relació de l’alumnat amb la
natura augmentant les sortides. S’insisteix en valorar possibles col·laboracions d’agents, entitats i
famílies respecte qüestions vinculades a la natura i el medi ambient.
Les propostes que arriben dels/les delegats/des d’aula són les d’introduir més ombres al pati i poder
pujar l’alçada de les tanques perquè no surtin les pilotes quan juguen a les pistes. Els infants demanen
també una solució per poder fer un ús segur de la tirolina.
En relació a la covid no hi hagut grups confinats fins al moment.

13. Informacions diverses.

-

Està a la venda la Loteria de Nadal, cal contactar amb Helena que disposa dels talonaris.

14. Precs i preguntes.

-

Atès que hi ha famílies de nova incorporació s’aprofita per fer una explicació breu del funcionament de
l’AFA, la distribució de les comissions i organització de les mateixes i animar a la participació.
També es fa la consulta respecte la jornada contínua i les accions que s’han portat a terme en aquesta
línia. Es comenta que es va treballar en la comissió de benestar i es va realitzar una enquesta per veure
quin era el sentir de les famílies respecte aquest tema. En cas d’haver-hi persones interessades en
treballar-ho es convida a fer-ho des de la comissió.
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Es pregunta respecte el material, joguines i elements del pati d’infantil, si se’n fa càrrec l’AFA o l’escola.
En aquest sentit, s’explica que l’AFA col·labora amb l’escola comprant algunes coses o facilitant allà on
no s’arriba des de l’escola tot i que la responsabilitat és de l’escola.

Vistiplau

Secretària

Presidenta

