
 

 

 

 

 CONVOCATÒRIA 6a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022

 

Dia: 30 de Març de 2022 Hora: 21.00 – 22.30h.

Lloc: Presencial (Sala Professorat escola Sant Cristòfor)

Assistents: Sandra, Àlex, Maria, Annabel, Irene, Xavi, Isabel, Noa, Bea, Mercè (10)

 ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació acta anterior.

Acta Aprovada.

2. Tresoreria.

--

3. Comissió d’Activitats Extraescolars.

Funcionament ordinari, s’ha produït canvi de monitoratge a just dance.

Tal i com s’havia comentat en anteriors reunions, es preveu fer una mostra /

exposició a final de curs.

Des de l’activitat d’anglès es planteja fer una proposta diferent de cara al curs

vinent que també inclou un canvi de tarifa. Es valora poder fer una adaptació de les

classes segons les edats i introduir sessions més dinàmiques especialment en els

cursos més petits.

Arriba un correu d’una família proposant introduir activitats extraescolars en

l’horari de migdia. Se li dóna resposta des de l’AFA recollint la seva proposta i

animant a la participació de les famílies per poder impulsar noves propostes.

Arriba una demanda per participar en una activitat extraescolar per part d’una

nena refugiada procedent d’Ucraïna, s’està valorant en quina activitat participar.

Es fa proposta d’activitat de Pilates per adults de cara al curs vinent.

4. Comissió Menjador i Acollides.

Ausolan ha presentat la proposta per el curs vinent, s’ha treballat la proposta des

de la comissió i s’ha acordat fer reunió amb l’empresa la propera setmana.

Ausolan planteja:



- Baixar el cànon que es queda l’AFA dels menús.

- Reduir producte ecològic.

- Reduir el peix.

- L’acollida de tarda esdevé deficitària.

Des de la comissió es treballa i es fa una contraproposta que es compartirà en la

propera reunió.

Caldria recordar a l’ajuntament -i fer seguiment- del compromís respecte el

manteniment anual preventiu de l’extracció de fums.

L’escola fa arribar que amb el canvi d’empresa del servei de neteja s’ha detectat

que alguns espais no s’han pogut netejar adequadament per manca de material /

eines.

En relació al sorteig que es va fer de la panera de nadal cedida per Ausolan, de 100

números es van vendre 82, recaptant així 164 euros. Es van quedar sense vendre

18.

Es reflexiona al voltant del funcionament per introduir propostes per fer canvis a

l’empresa de menjador. De cara al curs vinent ja no es valora com a possible

atenent als períodes, falta d’implicació de famílies per entrar en les comissions i

treballar una nova proposta així com atenent que l’actual junta finalitza i, per tant,

no es considera oportú fer un canvi que potser es pot promoure des d’una nova

junta i amb més participació de la comunitat. Tot i així, es convida les persones

interessades en promoure un canvi d’empresa, en poder recollir diferents

propostes i anar treballant un excell en el que es pugui establir una comparativa

entre diferents propostes atenent a variables de preu, qualitat del menjar

(proximitat, ecològic, etc.), ràtio monitoratge, proposta educativa en el temps

d’esbarjo, etc.

Enfront la previsió de jubilació de personal de monitoratge que fa l’acollida de la

tarda hi ha persones que s’han ofert per cobrir aquesta plaça.

La comanda aprovada de material de cuina ha arribat.

S’ha fet renovació de seients menjador.

5. Comissió de Festes.

17 de juny proposta festa final de curs.

6. Comissió de Llibres.

--

7. Comissió Biblioteca.

Ja estan encarregats llibres i jocs com premis dels jocs florals. També s’han

encarregat les roses per el professorat.

8. Comissió de Comunicació.



Proposta ombres. Empresa CatVela. Disseny – estudi fet per part de l’empresa.

Disposem de la documentació que ha desenvolupat l’empresa. Es trasllada la

proposta a l’ajuntament, nosaltres ens proposàvem per assumir el cost de la

instal·lació i des de l’ajuntament fer la obra per facilitar la instal·lació.

L’ajuntament descarta que al pati d’infantil es puguin instal·lar les ombres

enganxant als arbres, per tant s’ha de plantejar una nova proposta.

Un cop feta la reunió amb l’ajuntament s’han posat en contacte ajuntament i

empresa però l’ajuntament ha posat moltes especificitats que ho fan més complicat.

Des de l’ajuntament tot i així estan disposats a finançar una part i caldrà seguir-ho

treballant amb l’ajuntament i l’empresa. Caldrà negociar amb ajuntament

qüestions concretes de seguiment, manteniment i prevenció enfront situacions

metereològiques que puguin afectar a la instal·lació.

Tirolina: cal omplir amb gruix de 20cm, des de l’ajuntament s’ho miraran per

reomplir. També caldrà reomplir sorrals.

Es comparteix amb ajuntament llista de manteniment i ho revisaran. Hi ha cert

conflicte entre ajuntament i generalitat al voltant de les competències i

responsabilitats vers el manteniment al voltant de l’edifici de l’escola.

S’ha reincorporat el conserge anterior. Es voldria que també es mantingués el

conserge que ha estat treballant fins al moment.

9. Coordinació de delegats.

S’ha passat la comunicació via delegats per fer de jurat jocs florals.

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

L’Annabel ens explica la reunió de la comissió mixta, 10 de febrer. S’Adjunta també

acta de reunió.

Proposta de fer formació vinculada a ciberbulling (relacions a xarxes, etc.)

Enfocament restauratiu global. L’escola ha creat un grup motor. Es valora fer un

estudi econòmic de quin cost tindria per veure com es podria col·laborar des de

l’AFA.

15 persones inscrites a la xerrada de comunicació no violenta.

11. Comissió de Benestar a l’escola.

Proposta perquè Bordas faci un estudi per fer la zona verda al pati. Votació:

Aprovat per unanimitat. Queda Aprovat.

12. Reunió AMPA-Direcció escola.

- S’ha comentat el tema dels tendalls. Des de direcció es proposa seguir

avançant.



- Es comenta la incorporació de dos infants refugiats ucraïnesos a l’escola.

Suport mitjançant beca menjador i assistència a classe per les tardes.

- Repàs llista manteniment.

- L’escola demana renovar materials per la sala de psicomotricitat. Té un cost de

932 + IVA. Es fa votació i queda aprovat per unanimitat.

- Compra de Protectors per les cistelles de bàsquet i les porteries. Tenen un cost

de 1040 euros + IVA. Es fa votació i queda aprovat per unanimitat.

13. Precs i preguntes.

Des del servei de persones drogodepenents se’ns fa arribar la proposta  de
promoure l’Escola de Pares. Es proposa fer una enquesta per valorar l’interés que
hi tenen les famílies.

Vistiplau

Secretària Presidenta


