
Acta de l’Assemblea de Socis i Sòcies de l’AFA Arenal de Llevant, del dia 21               
de març de 2018. 
 
 
A Barcelona, 21 de març de 2018, essent les 18:00 hores, i en l’escola L’Arenal               
de Llevant (Bac de Roda, 33, de Barcelona), hi ha assistit un nombre total de 25                
socis i sòcies, inclòs la Junta i les vocalies, a la convocatòria fixada per l’Associació               
de Famílies  d’Alumnes.  
 
 
Ordre del dia: 
 
1.- PRESENTACIÓ.  
2.- APORTACIONS FETES PER L'AFA A L'ESCOLA DURANT AQUEST CURS          
2017-2018.  
3.-  PROPERES ACTIVITATS DE L'AFA.  
4.-  CAPGROSSOS  DE L'ESCOLA.  
5.-  CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  A L’AFA. 
6.-  TEMES SOBREVINGUTS. 
7.-  TORN DE PREGUNTES.  
 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
Iniciada la sessió a l’hora establerta, l’Anna Guerrero dedica unes paraules           
d’agraïment a tots els membres de la Junta i de les comissions, a més d’agrair a                
totes les famílies que d’una manera o una altra participen a l’AFA. Aquesta serà la               
darrera assemblea amb la junta actual abans de les eleccions del mes de juny. 
 
Dit això, es passa al segon punt de l’ordre del dia. Recorda als assistents que dels                
18.000€ de romanent, 8.700€ es van destinar a demandes de l’escola (ordinadors,            
pissarra digital i robòtica). Dels 3.000€ que estaven destinats per la caseta de l’Afa              
per guardar taules i material que s’utilitza pels diferents esdeveniments que es            
convoquen, encara no s’ha procedit a la compra, ja que encara no hi ha lloc               
determinat on col.locar-la. Però segurament, costarà menys del previst. Respecte a           
la quantitat de 6.300€ destinats a ombres, s’inclou el tendall del chill-out, el qual ja               
està encarregat, i pujarà 2.535,19€. 
 
Respecte al tema d’ombres al pati, està una mica aturat. Arrel del tema de la               
calefacció, s’ha aprofitat amb el Consorci per treure el tema de les ombres al pati.               
Segons el Consorci -primera notícia-, fa dos anys que s’hauria d’haver fet algun             



tipus de sol.licitud per part de l’escola al Consorci. Parlat amb l’escola comenten que              
no es va rebre cap notificació al respecte. 
 
Ara mateix tant l’escola com AFA estem pendents de que el Consorci ens diguin              
com s’ha de fer la demanada però en paral·lel es decideix que la comissió ombres               
avançarà en propostes per presentar al consorci (ens han de donar les directrius del              
que està permès i del que no). L’Afa té una persona de contacte al Consorci, amb la                 
que ens posarem en contacte per anar insistint.  
 
 
Finalitzat aquest punt, la Presidenta passa al punt 3 de l’ordre del dia, amb una               
qüestió prèvia: reflexionar sobre si hi ha moltes activitats o no... Es a dir, cal fer                
menys activitats o cal moure de calendari alguna activitat per no sobresaturar a les              
famílies? 
 
Un pare manifesta que sí, que potser sí que hi ha moltes activitats. Des de la                
comissió de Solidaritat i de Belluga’t, es posa de manifest qui participa a les              
activitats i veure la resposta de la gent. Des de la comissió de xerrades, Txell,               
manifesta que de moment ve gent, i que mentres hi hagi gent i públic, es faran les                 
xerrades. Un pare manifesta que les feines fosques no surten a la llum, i que les                
tasques lúdico-festives son mes fàcils de fer. Es proposa demanar ajuda per fer             
actes puntuals, fer una enquesta als pares sobre si existeix compromís o no. En              
aquest punt s’obre un debat, i des de la comissió de Solidaritat es manifesta que ells                
van molt “carregats” però que es queden amb el resultat posotiu. També es proposa              
per part d’un pare, que estaria bé involucrar a l’alumnat en aquestes activitats, i              
treballar  en la mateixa línia  que marqui l’escola. L’Afa ha d’acompanyar a l’escola.  
 
Es passa al punt 4 de l’ordre del dia, on Laura Vallverdú, membre de la Comissió de                 
Belluga’t parla breument de l’estat dels capgrossos de l’escola: hi ha 6 capgrossos i              
6 uniformes, i que cal arrenjar-los. També s’ha cregut convenient fer 2 disfresses de              
més per cada capgròs. I a més, també es podria fer un 7è capgròs. Les teles que                 
acompanyen als capgrossos ja no existeixen, i s’està pensant en diferents variants.            
Una mare assistent  s’ofereix per cosir, a màquina, si ho necessiten les disfresses.  
 
Els capgrossos surten a les festes de Maig, i els hi toca als nens i nenes de 1r                  
sortir a la comparsa amb ells.  
 
Un cop dit això es passa al cinquè punt de l’ordre del dia: CALENDARI              
D’ELECCIONS.  
 
 Aquest any hi ha eleccions  a la Junta de l’AFA, i el calendari seria el següent:  
 



.- del  16/04 al 18/05 presentació de candidatures.  

.- del 20/05/ al 6/06 campanya. 

.- el 7/06/2018  assemblea eleccions.  
 
 
L’Anna Guerrero no ha decidit si continuarà amb el càrrec de Presidenta. Va entrar              
fa 2 anys, dient que es quedaria dos anys i que renovar cada dos anys seria l’ideal. 
Cal tenir present que si no es presenta ningú, es dissol la junta, i sense junta no                 
existeix l’Afa. I sense AFA no tindrem servei de menjador ni les extraescolars, ni              
casals, etc.  
 
Es farà la  difusió corresponent del calendari electoral després de Setmana Santa. 
 
Respecte al punt 6è de l’ordre del dia,  es parla com a tema sobrevingut:  
 
.- Biblioteca. Ja hi ha 2.00/2500 llibres entrats a la base de dades, i en queden pocs                 
ja. Falta catalogar-los. Ho fem amb col.laboració de mestres, els quals van al seu              
ritme. El dia 7 d’abril hi ha un QCL i els pares podran ajudar a catalogar. 
 
.- Blog. La Laia Roca, vocal de la Comissió de Comunicació, explica la nova              
situació del blog de l’Afa, on indica que hem comprat un domini, hem deixat              
l’anterior, i ara treballarem amb un nou Blog mes actual i modern. A partir del 3                
d’abril entra en funcionament. Tothom s’haurà de tornar a inscriure. ¿què passarà            
amb el que hem fet fins ara? es guardarà en un blog sense disseny. També               
s’inclourà una bossa de voluntaris on les mares i pares voluntàriament es podran             
apuntar a moments puntuals de crides de voluntaris, sense haver d’estar involucrats            
per  sempre.  
 
S’està treballant per tenir la versió app  ding dong ampa per apple.  
 
.- ANIVERSARI ESCOLA. Aquest setembre, l’escola farà 15 anys. L’escola voldria           
cel.lebrar-ho, i així tots els alumnes, cada 5 anys poden gaudir de les celebracions              
de l’escola. L’escola ens ha demanat col.laboració, i seria bo posar-nos, tot tornant             
de setmana santa, per anar agafant idees, ja sigui via delegats, recollint propostes,             
i transmetre-les a l’escola.  
 
Per últim, s’obre l’ultim punt de l’ordre del dia, PREGUNTES.  
 
Una mare pregunta si coneixem el “quinzet”? és un llibre de matemàtiques només             
es ven a mestres, i que no tenen accés els consumidors finals. Aquesta mare              
estaria interessada en adquirir un exemplar. Se li respon que per part de l’Afa no hi                
ha possibilitat d’adquirir-lo. Que hauria de ser a través d’un mestre.  



 
Després s’obre un debat respecte la persona del/de la president/a, i sobre la tasca              
que fa.  
 
Es tanca la sessió.  
 
 


