
ORDRE DEL DIA JUNTA AFA SETEMBRE  2019: 
 
• Assemblea extraordinària dia 30 (projecte Espai Migdia) 
• Festa Benvinguda: necessitats, pressupost  
• Assemblea Ordinària: canvis vocalies  
• Comissió infraestructures: informació i projectes any 2019/2020  
• Comissió comunicació: informació i projectes any 2019/2020  
• Comissió biblioteca: informació i projectes any 2019/2020  
• Temes sobrevinguts 

 
ASSISTENTS:   
 
Lara (President), Txell (Secretària), Lourdes (Comissió Aprenent Junts), Arantxa (Comissió 
Biblioteca), Marta (Comissió Comunicació), Laura (Comissió Belluga’t), Marc (Comissió 
infraestructures), Raül (Tresorer - Fem Barri), Ivonne (Comissió Solidaritat), Eugènia (Comissió 
Biblioteca), Mittzy, Ruth (Comissió Belluga’t), Emma, Mariona (Comissió Belluga’t), Oriol, 
Anabel, Samuel, Toni, Marian, Laia (Comissió Comunicació), Isa (Comissió inclusiva).   

 

PUNTS DEL DIA: 
 
Assemblea extraordinària dia 30 (projecte Espai Migdia)  
L’Equip directiu vol presentar el canvi de projecte migdia. Es tracta d’un Projecte aprovat al 
juny pel Consell Escolar. Ha tingut incidències per temes logístics pel que ara està parat de 
moment. 
Han demanat a l’AFA per fer assemblea a tots els socis per explicar el projecte i per explicar 
què necessiten per portar-lo al davant. S’ha de fer una despesa per posar el projecte a punt i 
com que han demanat a l’AFA que participem, que aportem aquests diners, i l’AFA és de tots 
els socis membres, és una decisió que s’ha de portar a votació. Per això faran la reunió 
explicativa prèvia a la votació. 
  
S’ha format una comissió de treball per aquest nou projecte, que està formada per: equip 
directiu de l’escola, professors, cuina justa, Rebeca (responsable de menjador), Marta 
(responsable de Closques), dos persones de la comissió Espai migdia i un membre del Consell 
Escolar. Aquesta comissió vigila la posada en pràctica. 
  
Les incidències que ha trobat l’escola per posar a punt el nou projecte al començament 
d’aquest curs escolar, al setembre, han estat majoritàriament pressupostàries. Però com que 
no tenim totes les respostes: es fa junta extraordinària perquè ens ho expliquin millor (falta 
parament, lloc on deixar, …). 
  
Tota la resta: canvi horaris, etc, la part de pati, temps lliure, horaris, etc… es faran proves. Però 
els horaris no s’han pogut posar en marxa perquè va lligat al tema pressupost. La comissió ens 
hauria d’explicar els tallers, etc 
  
Es debat posicions / opinions al respecte. 
  
Es proposa fer activitats més lectives com anglès, dansa, etc. S’encoratja a que es proposi a la 
reunió del dia 30. 
  
  

 



Festa Benvinguda: necessitats, pressupost 
Dia: 19 d’octubre. De 10 a 17h. 
S’ha començat a preparar  tant amb segon (que és el curs que s’encarrega de fer el dinar de 
germanor) com amb P4 (que és el curs que s’encarrega de fer la Benvinguda a les famílies de 
P3). Aquest dos cursos s’encarreguen d’aquesta primera festa, perquè a banda de donar la 
benvinguda als de P3, es farà la benvinguda a tothom de l’escola. 
  
Tenen moltes activitats pensades pels de P3. També es vol fer apadrinament de les famílies 
noves. Que pares i mares de P4 apadrinin, donin seu contacte als de P3 per quan vulguin 
preguntar a gent que ja estigui de fa un any els hi pugui ajudar. 
  
S’anima a subscriure’s al bloc per rebre informació de la festa. 
  
Encara no hi ha menú pensat però se’n farà càrrec les famílies de segon. Pel dinar s’haurà de 
comprar tiquet. Amb el tiquet es tindrà dret a un 1r, un 2n, postres i beguda. 
  
La idea que tenen les famílies de segon és de retornar a la paella. Estan mirant d’organitzar-se. 
Quan se sàpiga què menjar es posaran a la venda els tiquets. 
  
Es proposa que a la Festa de Benvinguda totes les comissions de l’AFA es presentin, es posi una 
paradeta per explicar què som, què fem, i què necessitem. 
  
La idea seria fer plafons, o un pòster tipus congrés, i amb informació de cada comissió, aquella 
que no varia, per poder-la aprofitar per cada any. Per tal que no s’hagi d’anar fent cada vegada 
pel membre de la comissió de comunicació. 
La idea és fer la inversió per un any i que es pugui guardar per altres anys. Per tant: a la festa hi 
hauria el plafó i una persona de cada comissió (vocal o membre) que pugui explicar més coses. 
Demanem presència de cada membre com a mínim per fer acte de presència i explicar a la 
gent que vingui. S’aprova que sí, que es faci. 
  
  
Assemblea Ordinària: canvis vocalies 
Encara no hi ha data. Enviarem doodle per tal de programar la següent assemblea. 
Biblioteca: Canvi de vocalia —> Arantxa marxa i entra Eugènia. 
Belluga’t: Serà una comissió compartida  
Comunicació: Laia deixa vocalia —> L’agafa la Marta  
Inclusiva —> Canvi d’Isa a Esther  
Espai Migdia: Canvi de vocalia —> Surt l’Esther i entra la Marta Lloret 
Comissió Aprenent Junts → Surt la Txell i entra la Lourdes 

 
El Tresorer demana que les comissions li passin el pressupost que necessitaria per aquest curs. 
Amb marge suficient. 
  
Comissió infraestructures: informació i projectes any 2019/2020  
La comissió està centrada en el projecte ombres. S’han fet petites actuacions durant el curs 
passat: veles, etc.. 
Ara, en aquest curs, es començarà plantant més arbres al sorral (hi ha una acàcia que està 
morta: fer-la fora) i trasplantant també el llimoner. I es posarà una altra fila d’arbres, on els 
arbres i el mur al sorral dels petits entremig dels tendals i dels altres arbres. El pressupost 
d’aquests arbres (portar-ne 7, plantar-los, transport, mà d’obra, etc..) serien uns 2.900€ en 
total (IVA inclòs). Es vol fer rec automàtic per regar també. 
  



S’hauria de llaurar tot el sorral d’infantil. Això ho feia el consorci cada any al principi del curs. 
Es vol plantejar per una jornada d’El Que Calgui (que són jornades on les famílies 
s’arremanguen, porten els seus materials, eines, etc.. i ajuden a fer tasques necessàries per 
l’escola). 
  
Tema Pèrgola: posar una de fusta al passadís que va entre el sorral i la pista. Entre muret i la 
balla metàl·lica. Per plantar després plantes al mur i pugin per la pèrgola. Pressupost: 9.000€ o 
uns 10.000€. Per instal·lar la pèrgola s’hauria de comunicar al consorci, per tal d’obtenir el 
vistiplau. S’han presentat ja dues instàncies davant el consorci però no han contestat. Es vol fer 
una nova carta davant el consorci presentant el projecte i dient-los que es farà la instal·lació en 
dos mesos. I així es pugui tirar endavant. Es parlarà amb la direcció de l’escola perquè ens 
donin el vistiplau. 
  
Es comenta que pel que va de curs, ja s’han fet mal tres nens per culpa de les grades. Aquestes 
es consideren perilloses. Es proposa passar parte de lesions a l’escola i que es faci instància al 
consorci. Hi ha un projecte futur, per suavitzar-les, posar gespa artificial, etc. Però això es 
passaria per fer-ho per un altre curs. El punt important per aquest és el d’ombres. 
  
Es debat com és que l’AFA fa aquesta feina i no el consorci. Quines competències té cada part. 
EQC: Previsió per Novembre. 
El pressupost de l’any passat està aprovat. Es farà servir d’aquest pressupost. 
  
Proposta: fer una subcomissió d’espais verds per encarregar-se de l’hort, animals, arbres,… 
Encabir-ho dins EQC 
  
Comissió comunicació: informació i projectes any 2019/2020  
La crida que es va fer via post al blog de l’AFA ha resultat.  
  
La Laia, fins ara vocal de la comissió de comunicació, deixarà la coordinació de la revista i la 
vocalia, però seguirà a la comissió. 
  
A partir d’ara es demana que totes les comissions contactin amb comunicació a través del 
correu electrònic. D’aquesta manera qualsevol persona de la comissió es pot fer càrrec de 
qualsevol comissió. Es pretén així, descentralitzar la vocalia, i que tots els membre de la 
comissió puguin anar publicant les demandes que hi hagi. 
  
Es recorda que no es publicarà res al blog que no sigui relatiu a l’escola. La resta informacions 
relacionades amb el barri o amb la comunitat educativa es publicarà a xarxes socials 
  
Si vols estar interessat en saber què fa l’AFA es recorda que és important està subscrit al blog. I 
es recorda que el mitjà de comunicació és el correu electrònic, no el whatsapp (que s’utilitzarà 
només per recordatoris urgents). 
  
Cristina, la nova directora, va demanar una reunió a la comissió per canviar la web de l’escola. 
Tenen un compromís de millorar la visibilitat del centre. Des de la comissió s’oferirà el suport 
que sigui necessari. 
  
Comissió biblioteca: informació i projectes any 2019/2020  
Fan canvi de vocalia i serà com a escola en lluita. Amb distribució de feina entre els seus 
membres. 
  



Van fer una reunió amb l'Imma, membre de l’escola que participa dins la comissió biblioteca 
per parlar d’aquest espai dins l’escola. La comissió gestiona que el sistema informàtic funcioni 
bé (intercanvi / lloguer llibres). Manteniment. També acompanyen als alumnes a fer el lloguer 
de llibres. Es manté un contacte amb els professors per veure quin color / tipologia de llibres 
es poden emportar els alumnes. Pel matí hi ha dos persones que fan aquesta feina. Però es 
necessita gent / voluntaris pels matins. 
  
Sant Jordi també és crítica l’ajuda. I el que s’ha fet fins aquests anys no funciona. Es vol 
canviar. doncs hi ha massa feina, llibres trencats, que s’han de valorar, etc. 
  
Es necessita l’ajuda de l’escola: projecte que s’ha d’acabar de perfilar amb els professors. 
La Biblioteca està desordenada, es com un magatzem. No és un espai agradable. Per tant, 
aquest curs la comissió s’ha marcat un objectiu: que els nens i nenes els hi vingui de gust estar-
hi. Netejar tot el que no sigui propi de la biblioteca i es necessita una remodelació. 
Es parlarà amb escola per fer que el projecte sigui conjunt. 
  
Sapiens 
Organitzada per la comissió de solidaritat. 
Activitat / concurs /joc destinat als pares (sense nens) per recaptar diners per Open Arms. 
Es farà al gimnàs el dia 26 d’octubre 
Es necessitaria ajuda per recollir. 
  

 
Temes sobrevinguts 
Es vol deixar constància d’un tema que preocupa molt als pares: L’anglès. Es demana que li 
traslladem a l’escola aquesta inquietud i veure com es podria solucionar. Implementar 
millores. 
O posar que a la junta propera es parli d’aquest tema de l’anglès. 
 


