
CONVOCATÒRIA 4a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

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

Lloc: Telemàtica 

Assistents: Annabel, Sandra T., Montserrat, Javier, Sandra S., Mercè, Isabel, Bea, Noa, 
Irene, Juanjo, Àlex (12).

ACORDS

1. Lectura i aprovació acta anterior.

Acta aprovada.

2. Tresoreria. 

S’han comprat taules de pícnic, a demanda de l’escola, per ubicar al pati. Les taules 

han arribat i només manca muntar-les.

3. Comissió d’Activitats Extraescolars.

Hi ha noves altes en els grups d’anglès i just dance.

Durant els dies de confinament s’han pogut mantenir on line les activitats d’anglès 

i escacs. Des de robòtica es planteja poder recuperar les classes que no s’han fet 

més endavant.

Amb els dies de pluja s’han repartit més els espais i actualitzat els protocols de 

sortida per adequar-ho a les necessitats.

S’ha assolit el grup de Psicomotricitat amb 10 infants participants.

De moment la despesa en material de desinfecció no ha estat necessària perquè ha 

estat facilitat per la pròpia escola. Tampoc ha calgut comprar material de cuina i de 

disseny creatiu perquè s’ha pogut aprofitar el de cursos anteriors.

S’ofereix el servei de vetllador/a per activitats extraescolars, concretament, ara 

s’està utilitzant per l’activitat de mini just dance i psicomotricitat. L’AFA finançava 

el servei de vetllador/a en horari de menjador, donat que ara ha pogut cobrir-se 

des d’una subvenció rebuda per l’escola ara es destina al suport en activitats 

extraescolars.



4. Comissió Menjador i Acollides. 

Es porta a terme una comissió mixta escola – comissió on es tracten temes del 

menjador, no es destaquen incidències. 

S’ha incorporat un nou membre a la comissió de menjador. 

S’ha pogut revisar el contracte amb l’empresa Ausolan i aquest finalitza aquest 

curs 2021 – 2022. En aquest sentit es torna a fer recordatori que, en cas de tenir la 

inquietud de voler proposar modificacions o canvis en l’empresa del menjador cal 

animar la participació de persones voluntàries que puguin incorporar-se a la 

comissió i fer recerca de noves empreses, així com presentar possibles propostes i 

alternatives.

Arriba la queixa des del grup de quart perquè durant els dies de confinament s’ha 

cobrat el 50% dels tres primers dies del menjador tot i que no han estat els 

alumnes ja que estaven confinats. Tot i que aquest és un acord amb el que s’havia 

arribat amb l’empresa sí que es valora comentar-ho amb l’empresa i veure si la 

circumstància concreta del covid dóna lloc a una altra possibilitat que no impliqui 

cobrar en aquests dies.

5. Comissió de Festes. 

Queda anul·lat el festival de Nadal. En tot cas, des de l’escola, es planteja la 

possibilitat de posposar-ho a final de curs en funció de l’evolució de la pandèmia.

Es fa crida per demanar la participació voluntària en la visita dels/les patges a 

l’escola, es necessiten 2 – 3 persones, en breu arribarà la crida als grups de cada 

classe. Des de l’AFA seguim col·laborant amb la compra de xocolatines.

Es valora la col·laboració amb la Marató atès que no es farà el festival de Nadal. Es 

proposa una pluja d’idees per veure com hi podem col·laborar: organitzar un 

barenar al pati de l’escola animant a la participació voluntària amb donatius i 

també es proposa fer un mercat de Nadal al pati de l’escola amb les manualitats 

que han pogut fer els grups i així vendre els productes amb la voluntat i la 

recaptació aniria a la Marató.

6. Comissió de Llibres. 

--



7. Comissió Biblioteca. 

Es preveu (en funció de l’evolució de la pandèmia i les indicacions del Procicat) 

poder reobrir la biblioteca escolar a les famílies després de festes. La primera 

actuació implicaria la formació de voluntàris/es en els cursos de sisè per facilitar el 

servei de préstec. Per fer-ho es compta amb la col·laboració dels membres de la 

comissió.

8. Comissió de Comunicació. 

Es mantenen temes pendents de resoldre en relació al manteniment i als 

compromisos adquirits per part de l’ajuntament. Amb la direcció de l’escola s’ha 

fet una actualització de la llista i es mantindrà la comunicació amb l’ajuntament 

per fer-ho arribar.

Seguim a l’espera del pressupost sol·licitat a l’empresa encarregada de la 

instal·lació de la zona d’ombres mitjançant tendals específics. Atès que aquesta 

empresa no ens dóna resposta es valora la necessitat de sol·licitar altres 

pressupostos a altres empreses i aprofitar així el pressupost que queda de 

l’ajuntament per la inversió en la millora del pati. 

S’encarrega poder demanar pressupost a la cooperativa a voltes que ja han 

instal·lat la cúpula i sol·licitar que puguin valorar / pressupostar el projecte 

d’ombres al pati, ampliar la zona verda del pati i desenvolupar una proposta per 

l’interior de la cúpula.

Es farà una instància a l’ajuntament per demanar reunió i aclarir el compromís en 

despesa de pressupost del pati així com resoldre la llista de temes pendents.

9. Coordinació de delegats.

--

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

S’ha facilitat el pressupost per la xerrada de comunicació no violenta adreçada a 

famílies, en principi ja estava previst en la despesa i pressupost anual per tant, es 

valida i quedarà pendent poder agendar una data.

11. Comissió de Benestar a l’escola.



Des de la comissió s’ha visitat el racó del pati que es proposa per fer una pintura 

mural col·laborativa. Proposem comprar una caixa de folis i pintures perquè els 

infants puguin fer les seves propostes i planificar així de cara a primavera una 

jornada participativa on fer aquesta pintura mural col·laborativa.

12. Reunió AMPA-Direcció escola.

Els temes que s’han tractat són els següents:

 Manteniment: temes pendents. Dificultats per la comunicació i tancament 

amb l’Ajuntament.

 Cal renovar les proteccions de les porteries / canastes, ja l’any 2015 es va 

finançar des de l’AFA.

 Cal comprar i renovar el material de la sala de psicomotricitat.

 Es portaran a terme les eleccions del consell escolar. El consell escolar està 

format per personal docent, administratiu i famílies. 

 Es preveu tornar a portar a terme l’activitat de piscina de cara al segon i 

tercer trimestre.

 Els infants gravaran un vídeo amb el ball que han preparat per el festival 

de nadal i es podrà fer arribar a les famílies atès que no es portarà a terme 

el festival.

 S’ha passat per un pic pandèmic elevat amb 7 classes que han arribat a 

confinar-se.

13. Informacions diverses.

La propera reunió de junta mensual es portarà a terme conjuntament i en la 

mateixa data de l’assamblea ordinària general prevista per al 16 de desembre. 

El 16 de desembre es presentaran les memòries de l’any i, per tant, es fa 

recordatori a les comissions que puguin fer arribar aquestes memòries.

14. Precs i preguntes. 

--



Vistiplau

Secretària Presidenta




