
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 22 de febrer de 2018 de 19 a 22h
Assistents Anna (presidenta)

Joke (representant AFA comunitat de grans)
Nuri (equip econòmic menjador)
Albert (medi ambient)
Jordi Sust (representant AFA comunitat mitjans)
Jordi Puig (tresorer)
Ariadna (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Bernat (menjador)

Ordre del dia 1. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
2. Altres

I. Comissions

A. Extraescolars: sortides. Des d’escola volen que contractem algú per a la porta 45 minuts 
perquè a partir d’ara les extraescolars de dins escola sortiran a través de porta principal perquè
la porta que dona de l’escola al pati la tancaran. Cal saber import i qui fer-ho, perquè es solapa 
amb una altra petició, que és ampliar acollida fins 17.30h (aquest tema no el podem decidir 
des d’AFA. Volien que la persona que fa acollida estigués a la porta i és incompatible fer les 
dues tasques.

Famílies de 6è volen continuar fent extraescolars any vinent. En concret Jocs marcials. Per a 
què puguin fer-ho cal canviar la normativa. Ho veiem difícil i seria millor muntar un grup nou 
que ho creï fora de la gestió de l’AFA.

B. Medi ambient creuen que falta verd al jardí. Es planteja fer jardineres a tot el llarg del carrer 
Cartagena. Costarien uns 1.000 euros. I caldria muntar-ho els pares. Plantegen muntar una 
jornada de manetes de pares i pícnic. Es podria pagar amb la part de pressupostos 
d’imprevistos sense passar per assemblea. S’aprovar la despesa. Cal organitzar la data.

Cal encarregar de fer les teles dels entrepans, valen 7 i es venen a 9. Li encarregaríem a alguna 
persona de l’escola, per a donar oportunitat de si hi ha més persones que ho vulguin fer es 
proposa anunciar al butlletí.

C. temes de comunicació

Encàrrec d’ordenar les fotos:
aclarir: quantes fotos, quin ús se’n farà, perquè no s’han ordenat abans. Cal de des de la 
comissió de comunicació s’indiqui clarament les necessitats. L’escola proposta que sigui una 
mestra, però ens suposa dubtes de pagar una mestra. Sense números no es pot decidir, cal 
sobretot saber volum de feina i necessitats i que quan s’ordenin es donin pautes de com fer-ho 
i també per a què l’ordre es continuï.



Nou funcionament butlletí i web:
un formulari que cal emplenar per a què vagi al butlletí. No ha de passar per les comissions, 
proposar que passin les notícies particulars al correu de l’AFA (preguntar a la LAIA si ho pot 
assumir ella). Entrar a butlletí un enllaç on digui com fer-ho i que la informació surti fixa a la 
web.
avisar a comunicació de la proposta i que s’entri al web.
qualsevol canvi a web li enviem al un correu a la persona que ho gestiona i ell ho entra.

D. Menjador
avaluació assemblea: assistència no canvia gaire tot i el canvi d’horari. Canguratge si que en fa 
ús més gent però ens costa més car llavors. Ideal és anar canviant dia per si algú no pot un dia 
fix a la setmana. 
Recordar que cal enviar ordre del dia de les assemblees.
Per a una propera vegada es recorda que per assemblea extraordinària caldria un mínim de 
gent. Aquesta assemblea es va fer com a resposta a crítiques i necessitat de donar algunes 
informacions i la valoració és bastant positiva. Com a comissió migdia va servir per ordenar 
idees i organització. Es proposa fer una assemblea/reunió anual a inici de curs.

Beques: s’ha fet un correu per avisar a les famílies del canvi. 
Agnés diu que comprovaran si els nens amb beca quins dies no han vingut i el romanent se’l 
quedarà l’escola. Segons ella, això ho diu la normativa del consorci, però ens estranya perquè el
nostre cas és diferent perquè el menjador el porta l’AFA. Podem estar d’acord o no però què 
significa per nosaltres això, ho hem de saber. Que facin els càlculs de quan és. Cal que quedi 
clar que només és en nens que hagin avisat amb temps i només la part del menjar.  

El consorci vol que els menjadors tornin a les escoles i no ho portin l’AFA. Ho sabrem a setmana
santa.

Obres al menjador: es faran a setmana santa, confirmat que hi ha pressupost, com fer la 
logística, parlar amb escola.

Dinar a casa i portar-lo a les 13:30h. Kampi ki pugui diu que ok, de moment només ho ha 
demanat una família, però poden haver altres possibilitats. Cal aclarir amb consergeria si és 
viable.

Aprovar reducció material de kampi ki pugui de 1.000 a 650. Aprovat
Es va fer una despesa extra per part de Vatua l’Olla de 2.400 per comprar una vaixella extra per 
mitjans. Es paga. A banda d’això no es pagarà res més a Vatua.
saber el romanent real de cada any per tenir idea dels números.

Crear una borsa de treball de Vatua l’Olla i Kampi ki pugui.

Gestió pícnic. S’aprova que a inici d’any les famílies puguin triar si volen pícnics o no. Es farà un 
paquet, i a final de curs es retornen les diners.



II. ALTRES

A.      Tresoreria: jordi ho vol deixar a final de curs, cal algú que sàpiga de números. Si hi ha un 
nou tresorer cal votar en assemblea. Hi ha uns temes de poders i bancs que cal veure qui ho 
gestionarà. Fer una crida al butlletí de gent per a fer equip econòmic.

B.      Berenar infants 6è: problemàtica de què fos els divendres. Volien que es gestionés l’AFA, 
no ha de ser així. Calen responsables dels pares de sisè. Ja s’ha organitzat.

C.      Proposta creació Coordinadora d’AFES de l’ESCOLA NOVA 21 ens pregunten des de 
l’Escola Maquinista que ens munti una xarxa d’ampes d’escoles nova 21, perquè unim esforços, 
hi ha 6 escoles iniciadores (Fluvià, Fructuós Gelabert, Encants, Maquinista, Congrés Indians...). 
Surt voluntària la Ruth Fontellas.

E.       Restructuració quotes material. Mestres volen que la quota de colònies es pagui dins 
quota material. LA idea no es ben rebuda perquè es qüestiona si suposa obligar a nens a anar a
colònies. No és un problema només econòmic.
Potser cal replantejar el model d’anar de colònies.
preu que seria:

Petits: 270+100
Mitjans: 270+150
Grans: 270+160
direm a l’escola que no ens sembla bé la proposta com a junta. 
es planteja que potser s’hauria de baixar quota si ja hem muntat l’escola.
comparar amb altres escoles el tema colònies.

F.       Quota AFA. Una família nouvinguda demana pagar mitja quota d’AFA perquè entra ara. 
OK

G.     Protocol incendi. Després del que va passar divendres quan va sonar alarma a hora de 
sortida. Es qüestiona que no es pot aplicar quan hi som els pares.

H.      Avisar que hi ha una convocatòria de vaga el 8M i estar preparats de si hi haurà 
seguiment a escola.

 

La propera junta es proposa que sigui temàtica sobre comissions i participació. 

Propera junta: Dijous 05/04/2018 a les 19h


