
ACTA de REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA Junta de l’AFA 

Dia 12 de Desembre de 2017 a les 19h
Assistents Rebeca, Al·lèrgies

Sergio, Reformes
Natalya, Menús
Núria, Ecofin
Bernat, vocal
Albert, tresoreria
Laura, Extraescolars i Vatua
Joke, Vicepresidenta AFA
Anna, Presidenta AFA
Àgueda, delegada 4rt Babel

Altres assistents
Ordre del dia Espai de migdia:

1. Acústica

2. Menús

3. Al·lèrgies

4. Comunicació

5. Economia

S’acorda fer assemblea de socis de l’AFA a principi 2018.

ACÚSTICA:
Hi haurà 6 pressupostos i es podrà decidir tranquil·lament quin triem. Es veu impossible que al
Nadal es pugui fer. Preferim anar lents i fer-ho bé. S’haurà de fer una reunió per a presentar els
pressupostos a Assemblea i que es decideixi. Es solucionarà una part, però s’haurà de treballar
amb els infants per fer dinàmiques més silencioses.

Està pendent projecte d’escoles sostenibles però des de l’escola aquest any no s’ha demanat.

Des  de  l’assemblea  es  demanarà  a  l’escola  que  es  comprometi,  però  també  ens  podríem
presentar com a AFA si elles no s’hi veuen amb cor.

L’estudi de so que s’ha fet, diu que el canvi en l’absorció del so serà mínim però no perceptible.
Es convidarà enginyer de so (Roc) per a què vingui a explicar-ho.

MENÚS:

La comissió de menús no està d’acord en que l’empresa sigui qui té la última paraula amb els
menús.



D’alguna manera creuen que la millor solució hauria de ser per consens, però a vegades no és
operatiu perquè és massa lent.

Sembla que Vatua proposa certa flexibilització en quan a que el criteri únic i principal sigui la
salut. 

Natalya proposa que es pugui ampliar la comissió i hi hagi més participació. Es proposa fer un
grup de treball per arribar a un consens.

Han  decidit  que  Vatua  enviarà  a  les  mares  de  la  comissió  el  menú abans  d’enviar-lo  a  la
nutricionista col·legiada.

Acords:

- S’enviarà menú primer a comi i després a nutricionista.
- Es farà grup per a decidir quines excepcions.
- La comissió acceptarà les excepcions que s’han pactat.
- Entre  Comissió  i  Vatua  estan  establint  criteris  comuns  per  intentar  disminuir  les

friccions dia a dia.

Queixes principals de les famílies:

- Quantitats
- Tipus de menús
- Brutícia plat i gots
- Tovalles i piques brutes i baietes fan pudor.

Proposta de graella de neteja signada per monitors i empresa de neteja.

Necessiten espai per deixar coses els monitors que ara estan al menjador i creen desordre..

Possibilitat de posar taquilles davant WC del 4rt pis.

Intentar  que  el  “quarto”  de  neteja  de  planta  baixa  sigui  per  a  monitors  i  neteja  (ara  els
productes estan al menjador).

Es comunica la  previsió de reunions monogràfiques amb direcció per  establir  límits  de qui
decideix què.

A l’assemblea s’intentarà donar resposta a les preguntes i acceptar i proposar remei a allò que
realment no funcioni.

Es derivaran totes les queixes estrictament pedagògiques a l‘escola amb qui l’AFA no coincideix
en alguns criteris.

AL·LÈRGIES:

Prevenció i actuació en reacció al·lèrgica.



PREVENCIÓ: Cuina està fent una bona feina.

Des de la  comi s’ha fet el  treball  principal  per a afrontar reaccions al·lèrgiques de nens ja
diagnosticats i també en el cas de debut.

Han fet un cartell per planta + menjador que explica què fer en cas de reacció al·lèrgica i una
mestra responsable.

S’han fet sessions amb els monitors.

Hi ha més problema amb els espais de celebració amb menjar casolà i descontrol amb un risc
important. S’avisarà a comissió de festes.

A colònies es plantejarà si les famílies amb prescripció mèdica de trt. Adrenalínic puguin parlar
directament amb la casa de colònies.

Es farà una plantilla tota igual per cada nens.

Es farà nou curs per a mestres i monitors.

COMUNICACIÓ:

- Caldria millorar temes de comunicació però no hi ha persones a la comissió suficients.

ECONOMIA

Estan fent un Excel  amb la Mònica amb dinar de Habituals,  Esporàdics,  i  habituals  que no
avisen.

Tenim ja les dades econòmiques dels conceptes que paguem cada més a KKP  i tindrem els de
Vatua.

La idea és que retrospectivament serà lent saber tresoreria curs  passat i  la  idea és que al
Setembre sabrem ben bé com van els números.

La Núria ajudarà la Mònica a anar fent la valoració.

S’ha de decidir bé qui decideix què.

COMUNICACIÓ

Comunicar amb format pregunta – resposta la informació bàsica relacionada amb el menjador i
espai de migdia.

El Bernat es coordina amb Àngeles per a actualitzar-los.

Es parlarà amb Joan per a què puguin accedir Comunicació a la web.

PREPARACIÓ ASSEMBLEA:



- Intro: Bernat
- Sergio: presenta part soroll i pressupostos.
- Hàbits soroll (mestres kampi) – Al·lèrgies:  Rebeca
- Menús: Explicar la línia amb exemples ( Nat. Ivana , vatua l’Olla)  + resposta a Dubtes
- Part Pedagògica ( Noa + Kampi ): Què passa al migdia?
- Economia ( Núria i Bernat)
- Vatua l’Olla Qui sóm? ( Laura)
- Avaluació Kampi i Vatua 

Fer notícia assemblea amb proposta enviar dubtes a la comissió de menjadors

PROPERA REUNIÓ: DIJOUS 25/01/2018 A LES 19H


