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CONVOCATÒRIA 6a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

Dia:

24 de Febrer de 2022

Lloc:

Telemàtica

Hora: 21.00 – 22.30h.

Assistents: Sandra, Àlex, Irene, Maria, Juanjo, Anna, Annabel, Mercè (8)

ORDRE DEL DIA
1.

Lectura i aprovació acta anterior.
Dues esmenes en relació a l’acta anterior. Incorporar que l’activitat d’extraescolars de robòtica planteja
poder recuperar les sessions que no s’han portat a terme per motiu de covid. D’altra banda, també
incorporar que es vol reduïr el rati de P3 a 20 alumnes.

2.

Tresoreria.
--

3.

Comissió d’Activitats Extraescolars.
Enguany es planteja poder fer una mostra / exposició d’activitats que s’han desenvolupat durant el
curs. S’ha parlat amb Maite i sembla que es veu factible de cara al mes de Maig si no hi ha variació en la
situació actual i, per tant, les famílies podran entrar i participar a l’hora de veure la mostra del que s’ha
fet.
S’ha incorporat una família nova amb beca de serveis socials fer activitat extraescolar.
La monitora actual de just dance i mini just dance ho deixa. S’ha plantejat un relleu, la nova monitora
serà Blanca que, al seu torn serà substituïda per Rosa Mari, monitora actual de menjador. S’enviarà un
correu a les famílies per informar dels canvis.

4.

Comissió Menjador i Acollides.
De cara a la negociació amb l’empresa de menjador per la renovació del contracte es plantegen els
següents aspectes a comentar:
-

Gestió del moneder, facilitar a les famílies la gestió i recordar el pagament.

-

Negociar el fet de cobrar quan no s’assisteix per raons justificades.

-

Gestió de la cuina a nivell d’elaboració dels menús.

Atès el canvi de junta actual i la manca de persones a les comissions es valora donar continuïtat al
contracte amb Ausolan un any més perquè puguin entrar noves persones que puguin entomar i valorar la
renovació o no d’aquesta empresa i els seus serveis.
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Comissió de Festes.
La coral de Begues ha demanat poder actuar en cas de fer una festa de final de curs, han sol·licitat
poder-ho fer al gimnàs. Es planteja des de la comissió poder planificar la festa de final de curs.

6.

Comissió de Llibres.
--

7.

Comissió Biblioteca.
--

8.

Comissió de Comunicació.
Es valora la possibilitat de comprar un domini web per, en un futur, poder fer la migració a una web
nova.
S’ha preparat l’actualització de la llista de manteniment que cal gestionar amb l’ajuntament. Cal
sol·licitar reunió amb l’ajuntament per tractar aspectes de manteniment (llista de coses pendents,
arreglar el pàrquing de patinets, etc.)
S’ha posat a disposició dels infants el material per recollir les propostes de cara a pintar un mural a la
paret del pati.
En relació a la neteja dels lavabos s’ha mantingut el que s’havia pactat. Amb el canvi d’empresa hi ha
problemes de logística i el personal diu que els hi manca material. Ens comprometem a veure com ha
evolucionat aquest tema.
Es planteja poder compartir un document per fer pluja d’idees respecte com afavorir la participació de
les famílies a l’AFA i, per tant, dintre de la comunitat educativa, millorant la participació en les
comissions, junta, etc.

9.

Coordinació de delegats.
--

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

La xerrada de comunicació no violenta per famílies es portarà a terme el proper 4 d’Abril. Les famílies
només cal que enviïn un correu per informar si volen participar.
Es fa una reunió amb la direcció de l’escola. Es planteja que tenim pendent una xerrada vinculada al
tema del bulling així com també altes capacitats.
Es proposa fer una sessió formativa per l’alumnat de sisè vinculat a sexualitat.
11. Comissió de Benestar a l’escola.

Des de l’AFA es reserven 20 mil euros del pressupost (juntament amb la subvenció de l’ajuntament)
per aspectes de millora del pati. Queda pendent el projecte d’ombres així com ampliar la zona verda de
l’escola.
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Es presenta el projecte d’ombres que ens ha facilitat l’empresa i s’aprova per unanimitat. A partir
d’aquí cal organitzar una reunió amb l’ajuntament en la que es presenti el projecte i es coordinin les
actuacions conjuntes per la seva instal·lació.
Les teles tenen una garantia de 10 anys. Es preveu una despesa de 8 mil euros per la instal·lació de la
zona d’ombres.
D’altra banda, trucarem a Bordas per demanar estudi orientatiu per fer zona verda i que després es
pugui desenvolupar amb empreses del poble.
12. Reunió AMPA-Direcció escola.

-

Es comenta amb la direcció el projecte d’ombres.

-

Es comparteix la llista de manteniment que queda pendent.

-

Inici del proper curs escolar previst per al 5 de setembre.

-

Es constitueix una taula de garanties, taula local de planificació de grups en relació a
l’escolarització, i, per tant, vetllen pels ratis a l’aula, les necessitats dels grups, etc. Es demana
participació de l’AFA.

13. Precs i preguntes.

-

Es comenten els canvis previstos en la reforma educativa.

-

Es planteja que la propera reunió es farà en format presencial per tal de recuperar espais de
trobada.
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