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CONVOCATÒRIA 7a REUNIÓ MENSUAL JUNTA AFA CURS 2021 - 2022 

 

 

Dia:  28 d’Abril de 2022    Hora: 21.00 – 22.30h.    

Lloc:  Telemàtica  

Assistents: Àlex, Bea, Laura de 6è, Noa, Irene, Sandra, Anna, Estela (8) 

 

ACORDS PRESOS: 

 
1. Aprovació per unanimitat de l’Acta de la reunió pasada de Junta. 
2. Extraescolars: Es comenten quins serán els actes de final de curs.  

Teatre proposa fer l’obra al gimnàs de l’escola, ja s’ha parlat amb la Maite (directora) i no hi ha cap 
problema. Només falta concretar data. 

Anglés encara no ens ha enviat una proposta pel curs vinent. 

La nena de la família refugiada d’Ukraina fa 1 dia de just dance, estem esperant confirmació de 
l’assistenta social per veure si la beca pot ser del 100% tal i com es va comunicar inicialment. 

S’ha rebut una proposta per fer una nova activitat pel curs vinent: TBKids (robótica, programació…), ha 
d’haver una reunió per concretar amb més detall i valorar. 

Totes les activitats de final de curs es faran amb famílies. 
3. Menjador: S’han rebut queixes de que els informes de menjador estan poc elaborats i no es 

comenten on es poden trobar (a la app). Seria necessari fer un email recordatori a les famílies. 
Reunió amb Ausolan: tot es queda igual, no hi hauran canvis pel curs vinent, només faltaría decidir 
on es compra el pa i també es comenta que el peix fresc només s’oferirà cada 15 dies. Tots el 
preus continúen igual. Només falta rebre la proposta per escrit. 
L’acollida de la tarda, que normalment es deficitària es mantindrà com aquest curs de 16,30 a 
17,30 i ni no es pot cubrir el 209Euros de cost mensual, l’AFA haurà de compensar a Ausolan per 
la diferencia. 
 
Aquest estiu hi haurà casal de básquet i de la coral (organitzats per les associacions 
corresponents), està aprobat. Faram servir el servei de menjador. 

4. Festa final de curs: 6è. Una mare representant de les famílies ens comunica que els nens i nenes 
volen quedar-se a dormir a l’escola (gimnàs) com es venia fent abans de la pandèmia.  L’AFA es 
compromet a parlar-ho amb la Maite per veure si es possible. 

L’AFA aportarà 150Euros per la festa de comiat (com sempre). 
5. Pati: El projecte de pintar els murs del pati de la pista continua endavant, ja s’han recollit els 

dibuixos que van fer els nens i nenes de tots el cursos que fan servir aquest pati. Es planteja 
promoure una activitat amb famílies per pintar aquest murs, es podria organitzar una jornada 
especial (s’ha de buscar data). 

Es demana a l’Estela que prepari un pressupost de la pintura i altres materials que faran falta. 

Es parla de diferents opcions per fer participatiu el procés d’escollir quins dibuixos serán els que es 
traslladaran als murs. 

 

Ombres: l’ombra del pati pista es posa en marxa i s’encarrega el material. Es farà un estudi de solidesa 
perque ho demana l’Ajuntament. Ja s’ha get el pagament per la vela del pati pista. 
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Sobre el pati de P3 es tornarà a parlar quan es faci visita pel pati gran (reunió amb Ajuntament). 

 

Altres temes: 

Es torna a parlar de les oliveres que es van regalar a l’escola, s’ha de buscar el lloc on plantar-les. 

S’ha posat més grava a la tirolina (l’Ajuntament ha pujat el nivell de la grava posant un perfil al voltant 
de la tirolina). 

Proposta-Estudi de Bordes per fer zona verda al pati gran: és una proposta massa senzilla i poc 
elaborada, també proposen solucions que no es poden portar a terme (per exemple posar troncs). 

6. Festes: Ens informen que la barbacoa o “castanyera” está molt malament i s´ha de reparar, hi ha 
una persona que ho podria fer però està jubilada i no pot ser factura, s’ha de buscar una 
alternativa. 

 
Sant Jordi va anar to bé. 
S’està organitzant la festa de final de curs per totes les famílies i infants. Hi ha proposta 
d’activitat amb escuma i karaoke o “tu sí que vales”. La Maite es reunirà amb la comissió per 
concretar detalls. Es podria fer durant aquesta celebració la projecció dels dibuixos-proposta per 
pintar els murs. 
 

7. Altres. 

L’Anabel farà l’escrit per la revista de l’escola, i parlarà de la xerrada de comunicación no violenta que 
es va fer. 

Hi ha 50 persones apuntades a la xerrada de dilluns sobre “filosofia restaurativa dels conflictes”. 

 
8. Reunió amb la Maite (direcció).  

Es comenta que la neteja de l’escola ha empitjorat, sobretot als patis, després del canvi d’empresa que 
va fer l’Ajuntament, 

Les xerrades sobre els objectius de desenvolupament sostenible que es van fer a docents i 
alumnes de 4t, 5è i 6è van anar bé (les va fer la Sandra Fernández, mare d’un alumne de 5è). 

S’ha de fer recordatori sobre l’acollida de dilluns per la xerrada perquè les famílies diguin si la faran 
server i preveure nombre de nens i nenes. 

 

Vist i Plau 

Secretària        Presidenta  
    

 

 


