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CONVOCATÒRIA 5a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

Dia:

27 de Gener de 2022

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents: Àlex, Noa, Annabel, Mercè, Ana (5).

ORDRE DEL DIA
1.

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

2.

Tresoreria.
--

3.

Comissió d’Activitats Extraescolars.
Es fan arribar queixes relatives al cobrament del mes de desembre tot i no poder portar a terme
l’activitat extraescolar ja que durant el mes de desembre entre festius, calendari escolar i confinaments
hi ha activitats que queden molt reduïdes. S’explica a les famílies el funcionament del cobrament de la
quota d’activitats extraescolars i es pacta amb algunes activitats poder recuperar les sessions.

4.

Comissió Menjador i Acollides.
El passat 26 de gener es manté reunió amb Ausolan. En principi no hi ha incidències en el servei de
cuina ni de monitoratge. Val a dir que, des d’ausolan es destaca que hi ha una morositat elevada i es
posa de manifest que el nou sistema de cobrament no acaba de resultar prou efectiu per les famílies ja
que implica anar revisant el moneder i recarregant periòdicament, no arriben avisos al correu
electrònic anticipant quan s’esgota el moneder i tot plegat està provocant que moltes famílies entren
en negatiu sense adonar-se’n.
En la reunió es comunica a Ausolan que aquest curs finalitza el contracta i, per tant, se’ls convida a que
puguin fer propostes de millora per negociar un possible nou contracte.

5.

Comissió de Festes.
Es celebrarà carnestoltes a nivell intern. Des de l’AFA es paga la xocolatada per als infants.

6.

Comissió de Llibres.

http://afasc.begues.clicportal
.com

afasantcristofor@gmail.com

No queda clar si hi ha relleu a la comissió que pugui donar continuïtat a la tasca desenvolupada des de
la comissió i que esdevé fonamental per garantir els llibres dels nostres infants.
7.

Comissió Biblioteca.
Es demanen noves adquisicions.

8.

Comissió de Comunicació.
Cal gestionar la justificació de la subvenció atorgada per l’ajuntament.
Des de l’escola se’ns informa que busquen una persona representant de l’AFA que pugui participar de
la comissió de preinscripcions de Begues. Aquesta comissió està formada per un representant de
l’equip directiu del centre públic, un representant del professorat del centre concertat, així com també
de l’ajuntament i les famílies. Es portarà a terme la segona setmana de març. S’acorda demanar més
informació per fer-ne difusió a les famílies.

9.

Coordinació de delegats.
Arran de queixes rebudes per les famílies es fa l’actualització del protocol covid. S’informa a les
famílies que es podran fer les proves d’antígens a la farmàcia de Begues.

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

Cal reorganitzar la xerrada pendent de comunicació no violenta, es proposa el 4 d’abril per portar-ho a
terme esperant que així la situació de pandèmia estigui controlada i es pugui portar a terme en format
presencial.
Es fa la proposta per fer una formació adreçada a famílies, “On comença el bulling? Un enfocament des
de la neurociència. La formació seria impartida per una psicoterapeuta alemana i una mare es proposa
per fer-ne la traducció simultània. La professional es diu Cristina Smit (pàgina web, pleoma.de). Es
comenta que pugui aportar la proposta i el pressupost per correu electrònic a l’AFA.
Es planteja fer arribar a l’escola com s’estan implementant les tècniques derivades de les pràctiques
restauratives, una formació que es va desenvolupar en cursos anteriors.
S’acorda que es farà una convocatòria de reunió per trobar-se des de la comissió atenent que és una
comissió mixta que inclou escola i famílies.
11. Comissió de Benestar a l’escola.

Cal tancar amb la cooperativa A voltes el projecte per ampliar la zona verda de l’escola. S’acorda
establir comunicació per veure si ens poden fer arribar una proposta concreta tot i que es valora que
l’execució la podríen portar a terme professionals del territori.
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En relació a les ombres tenim pendent el pressupost per la instal·lació dels tendals. De moment no
rebem cap comunicació de l’empresa amb la que es va establir comunicació. S’acorda buscar una altra
empresa per tenir una alternativa en cas que aquesta empresa no doni resposta. Es voldria fer la
instal·lació al mes d’Abril – Maig per tenir-ho en els mesos de més calor i llum.
12. Reunió AMPA-Direcció escola.

-

S’ha actualitzat la informació del protocol covid.

-

S’ha renovat el material de la sala de psicomotricitat.

-

La festa de carnestoltes serà interna a l’escola.

-

Les preinscripcions per al curs vinent es faran la segona setmana de març (7 – 21 de març), encara
no es sap si es podran fer en format presencial. Es demana la col·laboració de l’AFA per poder
explicar el que es fa des de l’associació.

-

S’envia un correu amb la llista de temes pendents de manteniment per fer recordatori.

-

Des del consell escolar s’ha informat que hi ha una subvenció de 4.000 euros per reformar tota la
part d’infantil del pati i implementar ambients de ciència i experiments. Es planteja que es podrar
millorar aquest espai i permetrà sortir al pati a fer classe i ampliar les classes d’infantil.

-

S’ha rebut una donació de plantes i mobiliari per l’escola.

-

S’han instal·lat reguladors d’energia per controlar la despesa energètica i millorar la climatització.

-

Es preveu que hi pugui haver una reducció de rati d’alumnat per aula de cara al curs vinent.

13. Precs i preguntes.

Es reflexiona vers com millorar la participació a l’AFA també de cara a la renovació de Junta i poder
garantir la contuitat dels serveis que s’ofereixen des de l’associació. Es proposa fer una pluja d’idees
respecte el que es fa des de l’AFA i que passa si no hi ha AFA a l’escola i traslladar-ho en una infografia
per fer-ne difusió.
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