
2ªAssemblea AFA 2015-2016

1-.Aprovació acta anterior.
2-.Vetlladors.
3-.Espai migdia.
4-.Pressupost 2015-2016.
5-.Comissions.
6-.Torn de paraula.



1-.Aprovació acta assemblea 
22 d’Ocubre 2015.

• Aprovar per votació l’acta de 
l’anterior assemblea.

• Pas necessari per canviar els 
càrrecs nous de la junta.

• Esmenes en cas necessari.



2-.Vetlladors.

• Es planteja fer una donació des de l’AFA 
perquè el sou dels vetlladors sigui més 
digne. L’import serà de 1800 euros. 100 
per vetllador i mes.

• L’escola vol un vetllador amb una 
formació específica, per atendre totes 
les necessitats existents. L’import 
demanat a l’AFA per aquest vetllador es 
de 2400 euros.



• Paral.lelament a l’aportació dels 
vetlladors, a través d’una mare de 
l’escola, s’engega  un grup de 
treball per canviar el rumb de 
l’administració en aquest tema.

• S’obrirà una convocatòria via 
butlletí per participar en aquest 
grup de treball.



3-.Espai Migdia.

• Algunes famílies han manifestat el neguit, 
en cas de marxar de viatge durant el curs. 
Com queda l’import de la quota de 
menjador en aquests casos?

• Desde l’Afa es proposa que, en cas de 
marxar de viatge, es descomptarà l’import 
del menú corresponent al menjar. Les 
altres despeses es seguirant pagant amb 
normalitat. 



• Document avís espai migdia. Amb 
aquest document, les famílies poden 
posar les incidències de l’infant, per 
tenir en compte al menjador (dieta, 
medicaments per prendre etc…)

• El pressupost anual de les quotes, està 
            pensat per un global anual.

• Full incidències.
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4-.Pressuport 2015-2016.
• Presentació dels pressupostos:

Ingresos per les quotes: 10.100,00
Desviació 2014-2015: 9.344,30 TOTAL PRESUPOST AFA: 13.300,00

Diners AFA 2015-2016: 19.443,30 BALANÇ ESTIMAT: 6.143,30

TOTAL MIGDIA: 500,00

AFA PRESUPOST PRESUPOST
QUOTA FAPAC 300,00 EXTRAESCOLARS 500,00 VETLLADORS 4.200,00
ESPAI WEB 350,00 MEDIAMBIENT 300,00 TOTAL 4.200,00
MATERIAL OFICINA AFA 500,00 FESTES 1.500,00
FINANCERES 300,00 EXTERNES 350,00  ESPAI MIGDIA: PRESUPOST
IMPRESORA AFA 300,00 SOCIALS 400,00 armari menjador escola 90,00
MERCHANDISING 400,00 COMUNICACIO 300,00 jocs de taula per petits 60,00

OBRES 1.000,00 jocs de taula per mitjans 100,00
BIBLIOTECA 1.200,00 jocs de taula per grans 100,00
ESPAI MIGDIA 200,00 jocs de pati per totes les edats50,00
RECERCA (MANCA REVISAR) contes per totes les edats 100,00
MUSICA (ROMANENT 1200)1.200,00 altres

TOTAL 2.150,00 TOTAL 6.950,00 TOTAL 500,00

CALCULS CAIXA AFA PRESUPOST AFA  CURS 2015-2016

COMISIONS APORTACIONS ESCOLA



5-.Comissions.

• Després de la junta de l’AFA, s’arriba a 
l’acord que les comissions segueixin amb 
la mateixa estructura. Dins les 
comissions, es podran generar grups de 
treball, per tasques concretes.

• També s’arriba a l’acord, que la comissió 
de Socials i Externes s’uneixin. Manca 
definir el nom final de la comissió.

• La comissió de Recerca es constituirà 
durant el mes de Desembre. Un cop 
constituïda, es publicarà al butlletí.



Comissió d’Obres:
• Vocal: David Sebastià.

• Tasques previstes dins la comissió:

–Millora del jardí i l’entorn de l’escola.

–Aparcament de bicicletes i Espais d’ombra.

–”Invasió” del carrer Cartagena.

–Propostes noves dins la comissió.



Comissió Festes:

• Vocal: Magali.

• Enguany, s’ha augmentat el 
pressupost de la comissió.

• Tasques previstes dins la comissió:

– Colaborar en l’organització de la festa 
d’ignaguració de la nova escola.

– Planificar i organitzar tres festes:

– Hivern.

– Carnestoltes.

– Festa d’estiu.



Comissio Socials-Externes:

• Vocalia compartida: Silvia – Ruth.

• Tasques:

– Xerrada per famílies: límits per comunitats ; matemàtiques 
“manipulatives” i resolució de problemes. Comunitat de 
Grans i mitjans.

– Jornades pedagògiques, 30 de gener i 30 d' abril (parlar 
amb Agnès).

– Altres espais de xerrades (cafès pedagògics etc...)

– Camí escolar, diagnosi i seguiment (creació d’un grup de 
treball).

– Volem institut (grup de treball ja engegat).

– ”Invasió del carrer Cartagena” (Col·laboració amb Obres)

– Altres espais de xerrades (cafès pedagògics etc...)

– Propostes noves dins la comissió.



Comunicació:
• Vocal: Susana.

• Tasques:

– Pel·lícula presentació escola(creació de 
grup de treball).

– Documentació trasllat i nous ambients + 
llibre escola (creació grup de treball).

– Magatzematge i documentació imatges 
anys anteriors.

– Comunicació vies de, millorar- les, butlletí 
estudiar ús i la manera d’arribar a les 
famílies (utilització de l’eina dels delegats).

– Propostes noves dins la comissió.



Medi Ambient:

•Vocalia compartida: Clara Ferrer - Tina Schulz.

•Tasques:

–Millorar tractament residus i deixalles.

–Projecte de la cooperativa d’aliments.

–Propostes noves dins la comissió.



Biblioteca:
• Vocal: Virginia.

• Tasques:

– Catalogar biblioteca de grans. Mantenir al 
dia biblioteques.

– Crear biblioteca d'adults. 

– “Aconseguir subvencions” (coordinació 
amb recerca).

– Propostes noves dins la comissió.



Espai Migdia:
• Vocal: Ivanna.

• Tasques:

–Donar suport en tot el referent al 
menjador. 

–Trobar un espai de diàleg amb la Noa 
(membre comissió per part de 
l’escola), per mirar de solucionar els 
problemes en aquest espai.

–Propostes noves dins la comissió.



Extraescolars:
• Vocal: Marian.

• Tasques:

– Dins la comissió, les tasques estan 
molt definides:

– Control activitats d’extraescolars.

– Comunicació amb les famílies.

– Creació d’un grup de treball, per 
l’organització del Casal d’Estiu.



Música:

• Vocal: Luciana.

• Tasques:

– Tenint el compte el pressupost de l’any 
passat, preparar la compra dels 
instruments dins la nova escola i fer-ne 
l’execució.

– Pares músics + Coral pares.

– Propostes noves dins la comissió.



6-.Torn obert de paraula.

Gràcies a tots per la vostra assitència!!

Equip de la Junta de l’Afa.


