
JUNTA DE L’AFA DEL MES DE SETEMBRE DE 2018 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

 Definir calendari de reunions de Junta del primer trimestre i data d’assemblea 
 Organitzar festa 29 de Setembre 
 Presentar pressuposts per comissió i activitats previstes (*tenir en compte la reunió informativa 

d’escola en lluita durant el primer trimestre de l’any) 
 Temes d’escola a fer-ne el seguiment:  (i) Projecte convivència: engloba escola-famílies i és una 

iniciativa del departament. Es passarà un qüestionari a les famílies sobre el diagnosis de 
cooperació família-escola, (ii) Reunions pedagògiques seran una mica diferents i més 
dinàmiques, (iii) Escola des de dins, la primera es farà a finals d’octubre. Presentació dels nous 
espais, que s’inicien després de colònies. El 8 d’octubre (iv) esmorzars a claustre, s’ha decidit 
que no de manera contundent. S’obre debat. (vi) berenars solidaris: es mantindran perquè 
s’incrementen les demanes de beques. Estem a l’espera de calendari que començarà a 
l’Octubre. 

 Reunió delegats-comunicació (pendent data) 
 Estat de la caseta per les taules AFA 
 Document préstec de material (ex. Acàcies) 
 Gestió del xat de Junta: mix. Entre vices i xat.  
 Software per gestionar l’AFA-implicacions a Tresoreria. Proposem que vinguin a fer una 

demostració i decidim les funcionalitat (800€ la primera anualitat). Pendent de reunió demo per 
assemblea. 

QÜESTIONS SOBREVINGUDES: 
 

 ombres (Marc) 
 activitats extraescolars adults 

 
A l’inici de la reunió es recorda que les qüestions que l’escola avança a la Junta són confidencials fins que 
no es publiquen pels mitjans habituals. Per altre costat es recorda que la comissió de Comunicació revisa 
els cartells i altres informacions que es difonen com a AFA per garantir la qualitat dels logos i la correcció 
ortogràfica. 

S’acorda que les reunions seran d’una hora i trenta minuts. Deixant per la següent junta els temes que no 
s’han pogut tractar. Hi haurà, per tant, una priorització dels temes descrits a l’ordre del dia. 

Es llisten les activitats que estan en fase de preparació i/o tancades pel curs actual: 
 
SETEMBRE: Festa benvinguda (dia 29) 
OCTUBRE: Presentació de cuina justa i closques a les noves famílies a les 17 hores (dia 8) 
NOVEMBRE: Cursa de la dona (11 de Novembre) 
DESEMBRE: Jornada solidària ( de Desembre 

GENER: Xocolatada solidaria (18 de Gener) 

MARÇ: Recollida aliments (del 4 al 8 de Març)/ Carnestoltes (2 de Març) 
MAIG: Cursa solidaria (5 de Maig-pendent ajuntament) / Festes de maig: cercavila infantil 
JUNY: Sapiens (pendent data) /Festa de fi de Curs (14 de Juny) 
 

Breu resum de la reunió amb l’escola per part de l’Anna Guerrero:  



Presentació del claustre de professorat. Es tornen a programar reunions mensuals amb l’escola. Pel que 
fa a la festa dels 15 anys s’anirà calendaritzant què pot fer l’escola:  segueix en peu construir un gegantó, 
fer lipdub, i plafons amb fotografies. 

Reflexió festa final de curs:  

Es constata la necessitat d’avaluar el feedback rebut per part de les famílies. Decidim que ho farem a la 
propera junta pel fet que no és prioritari. 

Festa de benvinguda del 29 de setembre:  

Participen en l’organització els cursos de P4 (benvinguda P3 i apadrinament de les noves famílies), de 1r 
(faran ballar els capgrossos amb les corrandes de l’escola). Els alumnes treballaran la lletra i ball a la 
classe de música. 2n (s’encarrega del dinar de germanor). Es recorda l’horari i la programació d’activitats. 
Hi ha tres tallers tancats: taller de farina amb caramels, cursa de sacs i pintura. Es parla que hi haurà un 
espai per escriure què més ens agrada de l’escola (als nens i a les famílies).  S’acorda que es farà una 
foto dels 15 anys (pendent de decidir qui la farà). 

La comissió de comunicació farà cartells informatius de cada comissió, del què fa l’AFA i de la necessitat 
de sumar voluntàries. 

S’ha convidat als membres de les altres grups de tabals de les escoles i instituts del barri a participar de 
la festa. També es convida als mestres de l’escola. 

Actualment, tenim 31 taules disponibles (Fluvià ens en portarà 3 que es van trencar). A partir d’això es 
farà un model de cessió de material amb dipòsit. La proposta de belluga’t és comprar-ne 10 més. Tenir 44 
taules ens permetria cobrir tot els actes amb tranquil·litat. Caldria comprar també el carro gàbia per poder 
moure-les. S’aprova la necessitat de comprar aquestes taules per unanimitat. 

 La caseta per guardar  les taules finalment no es comprarà sinó que es guardaran en un espai que hi ha 
a prop dels lavabos gimnàs, un espai que compartirem amb Closques.  

Escola en lluita i Belluga’t demanen una crida de voluntaris. 

S’acorda que: 

 -es farà un doodle amb un possible calendari de Juntes per tot el trimestre. S’inclou la data de 
l’assemblea. Es votarà i es comunicarà el calendari final al xat de Junta. 

 - cada comissió farà un pressupost de les necessitats que té pel nou curs. S’enviarà per mail a la 
Junta i el tresorer els guardarà per a parlar-ne a la següent junta (preparació Assemblea). 

La vocalia d’ombres exposa que haurà de parlar amb l’escola decidir quina autonomia tenen en prendre 
decisions tan de disseny com d’execució de projecte. Actualment s’està treballant en dues propostes: 

 -Posar unes pèrgoles pel passadís que hi ha entre el mur del sorral i el patí. S’està pensant en 
una estructura senzilla (pèrgola de llargària a decidir amb vegetació caduca al damunt que doni ombra) 

 -Valorar la possibilitat de posar ombra a la zona de les grades costat Taulat. A més, es considera 
que es un espai que es aprofitar més i s’hi poden crear racons: amb gespa artificial, bancs... La idea 
passaria per aconseguir ombres a la vegada que dinamitzar-ne l’espai.  Al ser un espai municipal es parlà 
amb l’Eulàlia i amb el consorci per veure fins on es pot arribar  



Per altre costat, es comenta que donat que el rocòdrom no compleix cap homologació, es buscarà una 
empresa que en faci un manteniment anual. Això evitaria que el consorci pogués posar-hi inconvenients. 

Es presenta la comissió infraestructures amb els seus membres: Marc Bruguera Vilalta (vocal). Ángel 
López Sánchez. Marc Calleja Tamayo 

Extraescolars adults:  

En relació a l’enquesta que es va passar a les famílies el passat mes de Junt, la vocal esmena que han 
rebut 45 respostes. D’entre les propostes que han rebut millor acollida són: Anar a córrer amb entrenador, 
patinatge, senderisme en família i constituir coral. Se’ns informa que es contactarà amb els interessats i 
es començarà la dinamització dels grups.  

Escola en lluita:  

S’informa que les tres famílies que al Juny es van quedar fora del barri han estat reassignades, i per tant, 
totes les famílies que ho van demanar s’han quedat amb instituts de proximitat. 

Pel que fa als instituts de referència: A principis d’octubre els representants de l’AFA d’escola en lluita 
quedaran amb el consorci i exposaran que pel que fa als instituts de referència acataran i recolzaran la 
decisió que prengui la direcció del nostre centre. 

La greu notícia és que fins el 2029 el consorci no té previst fer cap institut més a la zona 26. Això segons 
el quadrant de necessitats per alumnes dels propers anys provocarà massificació i més bolets.  

La plataforma demanarà que totes les escoles puguin sol·licitar els 5 instituts del barri: Front Marítim, 
Maria Espinalt, Quatre Cantons, 22@ i Icària. Es recorda que el 22@ no el tenim assignat perquè al barri 
de manera provisional fins a tenir la nova i definitiva ubicació a Sancho de Àvila. Per les relacions i 
reunions mantingudes amb el consorci es creu que aquesta proposta no serà acceptada. 

La conclusió final és que es manté una manca de planificació del com absorbir les futures places 
d’instituts i que en el pla d’edificació no hi ha previst cap nou institut fins el 2029. 

Escola en Lluita exposa que s’ha creat una comissió de barri d’infraestructures que actualment està 
íntegrament dedicada al seguiment de les obres de l’escola la Mar bella i les ombres de l’escola la Flor de 
Maig. Es proposa que el Marc Bruguera  formi part d’aquesta comissió. 

La reunió finalitza a les 20.30 sense més esmenes ni comentaris. 

 

 


