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Assistents:  Sandra Bonet, Estela Padilla, Ruth Vives (Comissió Extraescolars); Raquel González 

i Patri Cruz (Comissió de Festes); María Goya (Presidenta); Andrea Ardèvol (Comissió de 

Comunicació); Alba Navalon (Vicepresidenta); Montse Ponsa i Lara Roman (Tresoreia); Marina 

Rocabert i Chío Villa (Comissió d’Educació); Luisma Romero (comissió d’equipaments); 

Vanessa Hidalgo, Lídia Navarro i Irene Virgil (comissió Famílies nouvingudes); Laia Vives 

(comissió de menjador) i Pati Salarich  (Secretària). 

VICEPRESIDENTA 

L’Alba dona la benvinguda a tothom i a la gent nouvinguda. S’explica que tenim un drive 

compartit en el que hi ha les dades de totes els i les membres de l’AFA i cal anar-lo 

actualitzant. 

S’explica con funcionen les juntes, normalment només es connecta la vocal. En el cas que la 

vocal que no pugui ho pot fer un altre membre de la comissió. Uns dies abans, es comparteix 

l’ordre del dia per a que cada comissió escrigui els punts que tractarà en aquella junta.  

Es convida a que es presenti tothom i que expliquin de quina comissió en formen part. 

Es dona la paraula a la Mara que com a convidada a aquesta reunió es presenta i explica 

quines són les funcions (coordinadora AFA, coordinadora de menjador i d’extraescolars). Està 

amb l’AFA des del 2003.  

PRESIDENTA 

La Maria fa un resum sobre l'organització de la trobada de famílies al pati de l'escola el proper 

divendres dia 30 d’octubre. S’han demanat a l’Ajuntament a través d’una instància tanques 

per tenir només accés al pati de primària i del porxo així com hores de la conserge tot ha estat 

concedit. S’ha de fer una transferència com a fiança de 100€.  El berenar el gestionarà 6è, ja 

estan organitzats, hi ha gent que s’encarrega de berenars (menjar 2€ i beguda gratuïta) i gent 

que s’encarrega del muntatge. Hi haurà unes samarretes identificatives que portaran les 

voluntàries i adhesius  per a tots els assistents. En el porxo es farien els tallers i el berenar.  

S’ha de demanar a l’escola de manera formal l’equip de so, ja que en la petició que es va fer 

no es va fer constar.  
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Els tallers que es faran són: Pinta cares, tatoos, mandales y polseres. Cal acabar de resoldre 

com ens organitzarem.  

Es comenta que demà caldria que sortís un comunicat ràpid tipus SAVE de date, ja que anem 

una mica tard. I la setmana vinent una altra amb les coses detallades. Es demana a la Lara que 

faci una breu explicació sobre que sisè s’encarregarà del berenar.  

La Maria comenta que ens han concedit un piano de cua per Santa Cecília (es necessitaran 

voluntaris per a tocar el piano).  

Pel que fa a la valoració del casal la Maria comenta que ha estat molt positiva i l’Ajuntament 

ha demanat que el curs vinent el tornin a fer, es proposa també de fer un casal per Setmana 

Santa.  

Respecte a les famílies que tenen els fills i filles becats, podran ser socis de l’AFA fent una 

aportació per família de 10€. 

Finalment, la Maria comenta que des del grup d'AFAs del Maresme s'ha proposat una 

iniciativa de reivindicar més suport i més hores de vetlladores al Departament. Tot el equip 

està d’acord en donar suport. 

TRESORERIA 

Pel que fa a la fira solidària l’Ajuntament va enviar una invitació a diferents entitats per 

participar-hi. A la reunió que es  realitzar va fer una pluja d’idees. Serà en diumenge, es tracta 

d’una fira solidària en que participaran diferents entitats del poble. La manera de pagar serà a 

través d’aliments. Vam acordar en que faríem cada entitat que participi oferirà alguna cosa a 

fer i per pagar aquest taller és fent-ho amb aliments. S’ha ocorregut que sisè també hi 

participi.  
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Es presenta el pressupost per aquest curs 2022-2023 i pendent d'aprovar el la propera 

assemblea. 

Els ingressos de quotes de famílies d’aquest any ha estat del 81%.  És un èxit! Creiem que es 

degut a la implantació del TPV escola que ha facilitat el pagament a les famílies i la campanya 

efectuada per comunicació i  els descomptes a diferents comerços del poble. 

D’altra banda, hem aconseguit disminuir les despeses considerablement respecte l'any 

anterior, com és el cas de l’aplicació Qualla o coordinació AFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

Es va fer la reunió d’extraescolars online i va haver-hi unes 30 persones connectades, de les 

que sortien i quines estaven pendents perquè faltaven un parell d’inscripcions. 

Demà sortirà un comunicat amb les extraescolars que finalment han sortit.  
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COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 

Ahir la comissió es va fer la reunió amb les noves integrants. , intentar anar-se reunint amb 

direcció per presentar el calendari que té planificada la comissió. Intentar fer totes les 

xerrades el més econòmiques possibles amb la idea que tot el pressupost de la comissió anés 

destinat als tallers de Mindifunes i de sexualitat. Estan amb la pluja d’idees.  

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

A partir d’ara quan es faci un enviament d’una informació, que les respostes vagin dirigides a 

cada comissió. 

Alguns comerços amb els que tenim conveni de descomptes volen fer publicitat. Només es 

faria publicitat amb els que tenim conveni. Caldria pactar què és el que volem, definint quins 

tipus de servei. De moment retuitar el que ells han publicat i tingui a veure amb els infants. 

COMISSIÓ DE MENJADOR 

Es comenta que es va estar revisant els contractes de l’any passat i d’aquest any.  Aquest curs 

hi haurà peix fresc setmanal i iogurt sense sucre. 

Saned farà arribar a les famílies algunes de les receptes que tenen més èxit en el menjador.  

S’han canviat alguns electrodomèstics. Es va trencar la nevera i el rentavaixelles que eren del 

Departament, en el cas que l’empresa marxés l’empresa de menjador que entrés hauria de 

pagar el que quedés de renting.  La propera data de la reunió menjador serà el 18 d’octubre.  

FAMÍLIES NOUVINGUDES 

L’Andrea comenta que es va fer el berenar i les famílies es van sentir força acollides. Es va 

crear el grup de WhatsApp i ha tingut molt bona rebuda i han sorgit molt dubtes que s’han 

anat resolent. 

Han sorgit comentaris respecte la familiarització, bona part de les famílies estan descontentes 

amb com ha anat aquest procés. Hi hagut millores però encara no suficients. Ho volen 

transmetre a les tutores de cara a la reunió d’aula.   
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Es comenta que es va acordar en el Consell Escolar que els monitors entrarien una bona 

estona abans del menjador i no es va complir, només van entrar 10 minuts abans. La Maria 

comenta que s’hauria d’intentar que en el contracte de Saned constés que els monitors els 

primers dies estiguin allà.  

COMISSIÓ FESTES 

La propera festa és la Castanyada, però es planteja com recaptar voluntaris per fer paperines. 

Es proposarà que ho facin en una estona de menjador.  

PRECS I PREGUNTES 

     María Goya          Pati Salarich 

Presidenta de l’AFA     Secretària de l’AFA 
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