
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 5 de Abril de 2018 de 19 a 22h
Assistents Anna (presidenta)

Joke (representant AFA comunitat de grans)
Cecilia (extraescolars)
Albert (medi ambient)
Angeles (comunicació)
Jordi Sust (representant AFA comunitat mitjans)
Ariadna (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Cata (representant AFA comunitat petits)
Bernat (migdia)
Cristina (reestructuració horària a l’Escola)
Virginia (Biblioteca)

Ordre del dia 1. Temes de Secretariat i Presidència
2. Temes de les Comissions i Grups de treball

I.   Temes de SECRETARIAT i PRESIDÈNCIA

a) Es recorda que tenim 2 projectes pendents de presentar per si algú s’anima:

- Premi Participa a l’escola: premi per a les escoles o instituts que han dut a terme, durant el
curs, experiències de participació en què l’alumnat s’hagi involucrat en la vida del centre  
termini fins al 31/07. 

- Subvenció de la Generalitat per a la millora de la participació interna de les entitats sense
ànim de lucre: es rebre assessorament. Va passar el plaç. Era fins el 29/03.

b) Representació de l’AFA al Consell escolar: la Montse Caballé és la representant de l’AFA però
no pot assistir a les juntes. Valorem que és important assistir ja que es perd molta informació
per correu. ES buscarà alguna persona de la Junta per substituir a la Montsé. Hem de demanar
quantes  reunions  són,  de  quina  duració  i  quan  acostumen a  fer-les  per  saber  qui  ho  pot
assumir.

c) Noves quotes pel curs 2018-2019: al darrer Consell Escolar es va votar el nou sistema de
quotes. La representant de l’AFA no hi va assistir i sembla ser que les 2 representants votats pel
conjunt de les famílies van votar que sí mentrestant mai ens han consultat respecte aquest
tema (ni sobre altres).

Valorem de les famílies no han rebut prou informació respecte aquest canvi. Només surt a
l’acta de la darrera reunió de l’Escola amb els delegats. Es va publicar l’enllaç a aquesta acta al
butlletí però moltes famílies no l’han llegit. S’acorda que a la propera reunió amb la Direcció  es
demanarà a l’Escola que publiquin clarament al butlletí la informació del canvi de quota. Si no
el fa la Escola, ho farem nosaltres com a Junta i demanarem una reunió entre Direcció – Junta –
Delegats.



D’una  banda,  la  quota  de  material  i  de  colònies  es  cobraren  juntes  per  facilitar  la  gestió
econòmica. Segon l’Escola les colònies formen part del projecte pedagògic i per tant té sentit
que es cobrin junt.  Entenem que per tant les colònies seran obligatòries.  Es retornaren els
diners si finalment les famílies decideixen no enviar el seu infant a les colònies?

D’altra banda, a mitjans es puja la quota perquè es pagarà entre tot la comunitat els monitors
per acompanyar a piscina. Ens sembla bé ja que tots els infants passen per mitjans i atenem
que així es simplifiquen les gestions econòmiques però les famílies que ja han pagat el preu del
monitors aquest curs i el passat, no haurien de tornar a pagar. 

d) Assemblea del tercer trimestre: acordem que es farà el dimecres 16 de maig a les 18h30 al
gimnàs. Farem una junta abans per preparar-la.

II.  Temes de les COMISSIONS i GRUPS DE TREBALL

a) Comissió de l’Espai del migdia : 

• Paret  : ja està instal·lada. Valoració?

• Comunicació  : pendent penjar a la web les presentacions que s’han fet a l’assemblea
extraordinària

• L’escola ha decidit que tornarà a gestionar el menjador el curs vinent  . Encara no s’ha
informat a les famílies. Sembla ser que hi ha una límit de preu del menú segon una normativa
del  Consorci.  Preguntarem  a  l’Escola  si  la  baixada  del  preu  del  menú  que  facturaren  a
l’empresa de cuina suposara una baixada de la quota per a les famílies (a més a més perquè
segurament tindrà una conseqüència en la qualitat del menú). 

Hem de pensar en el traspàs ja que a final de juliol, quan acaba el casal, tancarem la compte
de l’AFA de menjador. Haurem de pensar en què fem amb el romanent que no s’ha gastat 
quan tinguem els números, prendrem una decisió en junta i assemblea.

Demà tenen reunió de la comissió de l’espai del migdia. 

També haurem de revisar el que farem amb el contracte i funcions com a suport administratiu
de l’AFA de la Mònica.

b) Comissió de Comunicació:

• Butlletí  : l’Escola ha contactat una nova empresa (subvencionada per la Generalitat) i
les possibilitats que teníem són més limitades.

Ariadna, arran d’una incidència a l’hora de publicar una notícia de Convivència, pregunta qui
decideix si una notícia està destacada o no. Àngeles confirmarà el procès. També demanarà
que facin més gran la lletra.
Acordem que les comissions i grups de treball s’han de responsabilitzar amb la longitud de la
notícia. Ho parlarà amb la Míriam, mestre de la comissió, i la nova empresa per saber si posem
límits (nombre de paraules i quantes vegades pot sortir la mateixa notícia per exemple).

• Classificació de les fotos dels barracons  : tornarem a demanar voluntaris dintre de les
famílies aprofitant el nou plafó del Racó de necessitats.



• Idea per potenciar la participació de les famílies  : proposta de penjar petits vídeos dels
pares i mares que participen dintre de l’Escola.

• Fem foto de la nova junta per penjar a la web

c) Comissió de Medi ambient:
• Pati obert  : es necessiten 3 persones voluntàries. Les que s’han proposat ho volen fer el

divendres però hi ha extraescolar. Proposem fer-les el dijous a la tarda de moment ja
que és l'únic dia que no hi ha res al pati i  de cara al curs vinent es parlarà amb la
comissió d’extraescolars perquè no hi hagi activitats els divendres. S’ha d’actualitzar el
reglament  del  pati obert  (perquè era  pels  barracons).  Albert  tornarà  a  treure  una
notícia al butlletí per fer una crida.

• Pàrquing de bicicletes  : s’ha tornat a demanar al Consorci que posi més aparcaments de
bicicletes davant de l’Escola però diuen que van venir i van veure que no estaven plens
i que per tant no era necessari. Albert ha fet foto per reclamar-lo. La setmana vinent
obriren el pàrquing dintre de l’Escola pels patins i cotxets. 

• Projecte  jardí  :  la  proposta  que  ens  va  explicar  a  la  junta  de  febrer  de  posar  una
jardinera gran al pati per ser denegada per l’Escola. L’ Agnès diu que no encaixa dintre
del projecte que tenen pel pati. A la propera reunió de la Comissió tornaren a  tractar
el tema ombres al pati.

• Millora de la qualitat de l’aigua a l’escola  : la Gwen de la Comi ha fet uns càlculs sobre la
despesa de l’aigua i qualitat. Faren notícia al butlletí per saber si algú sap d’empreses
mediambientals que ens puguin assessorar.

• Embolcalls entrepans  : 2 mares de l’Escola han presentat propostes.  
 

d) Grup de treball de Reestructuració horària a l’Escola:
S’ha tancat l’enquesta però no tenim les dades ara. Pensem que s’hauria de tornar a passar ja
que va ser just abans de marxar de vacances.
Segon el  grup  la  Escola  està  favor  però  no  es  volen  ficar  fins  que  no  hi  hagi  un  nombre
important de famílies que ho moguin. Si el grup continua, una mestre s’hauria de ficar al grup
perquè al final és la Escola que haurà de fer la part pedagògica i que haurà de parlar-ho amb el
Consorci.
Si els resultats són positius, es faran reunions i nombraran un vocal per venir a les juntes.

e) Comissió d’Extraescolars: 
Algunes  famílies  han  demanat  que  els  seus  infants  puguin  marxar  sols  a  casa  desprès  de
l’activitat. Acordem que els faran signar el mateix document que té l’Escola per quan s’acaba
l’horari lectiu. 
El Consell Escolar ha vetat una proposta d’activitat de pintura i il·lustració. NO està molt clar
perquè però sembla ser que han tingut un desacord amb la monitora que presenta l’activitat.

f) Grup de treball Volem l’Institut:
No s’ha tornat a trobar el grup des de l’anunci del Consorci de no obrir l’Angeleta Ferrer pel
proper curs. Les famílies de 6è estan fent el seu propi procés: ha demanat una reunió amb la
FAPAC i un partit polític. Serà el dimarts 10/04 a les 19h. El seu discurs pot ser diferent al que
ha fet el grup en el passat i podria perjudicar a la resta. Però no ho sabem perquè no s’ha fet



cap assemblea prèviament per a informar i representar  tota la comunitat. S’ha de tornar a
reunir  el  grup perquè el  procés  dels  de 6è marcarà  també el  futur  dels  altres  que venen
desprès.

g) Comissió de Biblioteca
Han trobat una persona autònoma amb experiència per contractar-la unes 3 o 4h a la setmana.
Aquesta  persona  serà  l'encarregada  de  realitzar  les  tasques  de  bibliotecari  escolar,  entre
d'altres: mantenir el catàleg online Epergam, fer tot el procés tècnic del material (catalogar...),
donar  suport  a  les  mestres  en  dinamització  dels  materials  i  fer  seguiment  i  proposta  de
compres. Serien uns 15 € l’hora. 
Han de  fer  números d’aquí  a  final  de  curs  per  plantejar  el  nombre  d’hores  que  la  poden
contractar ara fins a final de curs i revisar d’aquí al curs vinent. 

Propera junta: dijous 03/05 a les 19h
Propera assemblea de socis de l’AFA: dimecres 16/05 a les 18h30.


