ACTA JUNTA DE L’AFA _ ESCOLA MAS MARIA
DATA: 30/09/2021

LLOC/MITJÀ: VIDEOCONFERÈNCIA MEET HORA: 21.30h

Assistents: Marina Salvatella (Presidenta), María Goya (Vicepresidenta), Lara Roman
(Tresorera), Alba Navalon (Comissió Extraescolars), Patrícia Salarich (Comissió Equipaments),
Marina Rocabert (Comissió Nouvinguts), Nuria Gázquez (Comissió Festes) i Clàudia Sust
(Comissió Biblioteca)

PRESEDENCIA
La presidenta, tal i com ho va fer a l'última Junta del curs passat, exposa la seva voluntat
de deixar el càrrec. Desitja de poder fer un bon acompanyament del seu fill petit, en el
seu últim curs de primària.
Actualment, dins l'equip de presidència, hi ha la vacant del càrrec de secretària, ja que
l'anterior secretària, la Meritxell Santolària, no continua a l'escola. Per tant, cal la
constitució d'un nou equip. En aquest sentit, la presidenta comenta que a l'Assemblea
General de socis/es prevista el 27 d'octubre, tindrà lloc l'elecció i l'aprovació dels nous
càrrecs del grup de presidència.
La presidenta explica d'altra banda, que la Junta de l'AFA es troba minvada quant a
membres com a conseqüència de la sortida d'algunes integrants, la qual cosa ha afectat
a diverses comissions. Tot i que en general, convé la incorporació de nous voluntaris/es
actius per tal de fer un reciclatge perquè hi ha persones amb molt de temps ja
d'implicació, com la mateixa presidenta.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ
La Marina Salvatella comenta que aquesta comissió s'ha quedat pràcticament amb la
meitat dels seus membres, i sense vocalia, donat que la Paola Salas, tampoc no hi és ja
a l'escola. Cal per tant, nou/va vocal i l'activació de la comissió per a poder fer una
planificació del curs (xerrades, tallers, activitats...) i treballar amb la finalitat d'assolir
com més objectius millor, ja que el curs passat va ser molt productiu. Hi ha programada
una reunió en breu per començar a parlar de tot plegat.

COMISSIÓ MENJADOR
La Marina Salvatella comenta que aquesta comissió, la qual s’havia quedat sense
membres al final del curs passat, en té, dues de noves integrants, la Gemma Puigventós
i la Glòria Gisbert.
D’altra banda, informa que ahir, dimecres 29 de setembre, es van reunir a l’escola la
María Goya, la Maravillas, la Rosa Cuesta com a membre de la comissió de menjador del
Consell Escolar i ella mateixa, per tal de començar a revisar el contracte amb SANED de
cara a la propera reunió que hi haurà amb l’empresa a finals d’octubre.
I pel que fa a la reunió informativa sobre el servei de menjador amb les famílies de
l’escola, aquesta tindrà lloc a partir mitjans d’octubre i amb format telemàtic.

TRESORERIA
Bus colònies: cada any l´Afa paga el bus de les colònies, com a col.laboració de l´Afa amb
les families, a excepció del curs passat que no an haver colònies per 1er ni 4art per la
pandpèmia. A l´assamblea cel.lebrada al juny, es va posar de manifest aquesta despesa
a les families que van presenciar l´assambles, i es va fer una votació en la qual es
demanava que el bus de les colònies només es pagués a les families sòcies. Arribat el
curs 2021-2022 l´AFA per un error en la comunciació amb l´escola i al dificultat per poder
crivar aqui es podia o no pagar el bus de les colónies (sol families Afa quant encara no
havien fet el pagament de la quota totes les families interessades) l´escola va emetre
una circular en la que incloia el cost del bus, i per tant es va repercutir a totes les families.
Donada la circumstància, la Afa va decidir replantejar aquesta qüestió a l´Assamblea
d´inici de curs del mes d´octubre.
Per altra banda, tresoreria presenta el pressupost estimat dels ingressos i despeses de
l´Afa, donant detall de cada una de les partides assignades a cada comissió per a que
també es validin.
COMISSIÓ COMUNICACIÓ
Desde la Comissió de Comunicació e Instagram, vam informar de la creació d'aquesta
nova comissió formada per tres membres i nascuda amb l'objectiu de millorar la
comunicació de l'AFA per tal que sigui més concisa, clara i visual.

COMISSIÓ FAMÍLIES NOUVINGUDES
Màrfegues: s'ha fet entrega de totes les màrfegues cedides gratuïtament per les famílies
actuals de P4 i totes les famílies de P3 que ho havien sol·licitat. Hi va haver un malentès
i alguna màrfega es va cobrar, pero ja ha quedat subsanat.
S'han creat els grups de Whatsapp un per P3 i un altre per la resta de cursos. El de P3
està força actiu. L'altre no gaire, clar que només hi ha 3 membres.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
- S'obren extraescolars Divertirsports, escacs, hip hip, natura, karate i skate Piscina
s'omplen els 2 grups de piscina i Hi ha llista d'espera per si es poden ampliar grups.
- Pendent veure si obrim grups de Let's Play (7 inscrits), i magia (5).
- Es detecta creixement inscripcions a extraescolars.
- Bona rebuda de la proposta conjunta d'activitats amb l'Olivera.
COMISSIÓ EQUIPAMENTS
Des de la comissió d’equipaments s’informa a la resta de la junta que es rebrà la donació
de 20 ordinadors els quals tots tenen entre 8 i 16 gigues. Aquests ordinadors els hem
aconseguit a través de la Maria Goya ja que en el seu departament canvien aquests
ordinadors per portàtils nous. Ells mateixos s’encarregaran d’enviar-los a l’escola. Potser
més endavant es poden aconseguir més.
COMISSIÓ FESTES
-Presentem la nova comissió de festes totalment renovada, i com la gestionarem
internament.
-Exposem totes les festes, que des de la comissió treballarem sempre a expenses de
les restriccions per la covid. Anirem treballant sobre la marxa, sempre intentant fer
el màxim possible.
-Presentem el que és farà a la castanyada, ja que ja tenim la castanyera, i estem a
l'espera que l'escola ens digui si finalment es podran repartir castanyes.

A les 23.30 h es dóna per finalitzada aquesta reunió i s'estén aquesta acta amb el vist i
plau de la Presidenta.

Marina Firmado
digitalmente por
Salvatella
Salvatell Marina
Belled
Fecha: 2021.11.12
a Belled 20:05:44 +01'00'
Marina Salvatella
Presidenta AFA

GOYA
CANINO
MARIA DEL
MAR 45459213N

Firmado
digitalmente por
GOYA CANINO
MARIA DEL MAR 45459213N
Fecha: 2021.11.08
10:34:17 +01'00'

Maria Goya
Vicepresidenta AFA

