
ACTA ASSAMBLEA AFA

16 JUNIO 2022

ASSITENTS

FAMILIA COLLADO SEPULVEDA

FAMILIA MATEOS CAMPOY

FAMILIA CABALLERO GALERA

FAMILIA ARTIGUES MORENO

FAMILIA ORTIZ GUERRERO

FAMILIA LORENTE ALVARO

FAMILIA MARTINEZ DE SOUZA

FAMILIA POMES SAN JOSE

FAMILIA SANTIN SAETA

FAMILIA CARRILERO FIGUEROA

Voto delegat FAMILIA DE SOUZA

1.- BENVINGUDA I PRESENTACIO DE L’AFA

2.- APROVEM ACTA ULTIMA ASSEMBLEA

Tots els assistents voten a favor d’aprovar Acta Assemblea anterior.

3.- VALORACIO DEL CURS

COMISSIO FESTES

Positiva

Tenint en compte que el curs passat no es va poder fer res, tot i que aquest
curs es va haver de cancel·lar rua per manca de gent, la valoració global és
positiva.

S’ha valorat incloure alumnes de més edat. Es valora positivament. Als
actes s’ha vist que hi ha hagut mes implicació d’infants més grans

Es valora mes implicació de les famílies a les festes fetes

Però MANCA MOLT SUPORT DE FAMILIES…

Enllaça amb la manca de mans, ens preguntem com arribar a tothom.
Iniciem un debat sobre com implicar més a famílies valorant positivament la
resposta de les famílies en el grup de col·laboració de festes

Grup de watsup funciona però va haver molta implicació al primer acte i
s’hauria de preguntar que ha passat a les persones implicades. Perquè no es
van implicar igual a les següents actes i particularment als actes de final de



curs està havent menys resposta de les famílies que inicialment es van
implicar. Proposem que algú de la comissió pregunti directament a aquestes
persones

Veiem que existeix un problema de saturació de informació

AFA va entrar coixa i la pandèmia no ha ajudat

Impulsar acte nouvinguda P3

Valorem positivament l’acte d’arranjaments. Com un acte que impulsa
l’escola i l’AFA ha recolzat i impulsat

Debat sobre que l’AFA ha de fer-se més visibles… les famílies no coneixen
tots els membres de les comissions ni que fem exactament.

A banda, hi ha famílies poc implicades amb la comunitat educativa i això es
difícil de canviar.

COMISSIO FORMACIO

Aquest curs s’ha fet la Xerrada amb escola de seguiment de la formació fet
pel claustre que ens va convidar a la ultima sessió

Valoració bona tot i que no va agradar que es va fer al centre cultural i que
no hi havia acollida

Les famílies que van anar els va agradar molt i el format va ser molt
enriquidor

L’altre Xerrada va ser sobre sexualitat a l’escola. Es va apuntar molta gent
però després va assistir poca gent

Ens preguntem de nou què hem de fer ja que la implicació finalment era
poca…

Es valora si es solució fer ho on line i no agrada

Proper curs xerrada sobre resolució conflictes i comunicació no violenta.
Intenció que sigui dinàmica

VOTACIO

Per decidir una segona xerrada pel curs que ve, entre les següent que van
ser les mes demandades a una enquesta que es va passar un curs anterior:

Sobre el dol –

Sobre el us del mòbil i xarxes socials, desde vessant seguretat amb mossos
d esquadra –

Acordem que la pròpia comissió decideixi la que sembli més viable.

COMISSIO GENERE

Es van fent comunicats i treballant de la mà de la comissió de formació



Es valora que arriba poc a les famílies l’existència d’aquesta comissió. Tret
del dia 8M

Es valora molt positivament la venda de mocadors que es van vendre molt
ràpid

PROPOSEM FER UNA ESPECIE DE CAFÉ-TASTETS PER COMISSIONS I FIXAR
UN DIA A LA SETMANA QUE ES VAGIN FENT QUEDADES LES COMISSIONS
OBERTES A LES FAMILIES PER A QUE PUGUIN CONEIXER QUE FEM

COMISSIO EXTRAESCOLARS

Molta varietat extraescolars però al ser baixos els mínims s’ha pogut
arrencar

Durant el curs ha augmentat els nens i s’han hagut de demanar més
monitors

Primer trimestre difícil pels confinaments

L’evolució del covid ha millorat i han augmentat considerablement
inscripcions

No recuperació de les classes

Curs que ve intentar seguir mateix horaris d’aquest curs, tot depèn de les
normes

NECESSITAT DE MES AJUDA…

Robòtica no es va proposar

EXTRAESCOLARS PER adults al setembre no es podien començar. Es va
sol·licitar a l’escola que es fessin activitats fora ja que l’inici no es podia
dins. I no es van poder fer més…

Proposta multi esports si se poden canviar el tipo d’esports per a que hi hagi
mes continuïtat i els alumnes tinguin algun incentiu per repetir el curs
següent. S’explica la dinàmica de l’activitat i que els esports s’acorden entre
el monitor i els infants que fan l’activitat.

COMIAT SISE

Canvia format

Desde el curs passat que es va fer la presencia de tabals . es farà el mateix
format i les famílies de sisè son les que s’han implicat en les activitats i
tipus de festa

Igual que l’acte de benvinguda de p3 o taller arranjaments intentarem
deixar-los fixes



COMISSIO DE PATIS

Es va fer reunió de control amb el regidor QUIROS. També amb l’empresa d
e l’ajuntament per inici d’obres.

Es van aportar dades de temperatures i humitat. Indicant que esta fora de
normativa

Es van comprometre a fer una auditoria abans de agost i aplicar les
solucions al setembre

No volen contractar ningú. Proposen fer subvenció i que l’escola sigui qui
porti l’empresa i l’Ajuntament subvenciona

NATURALIZACION PATIS

Esta tot parat. Totes les escoles parades perquè suposadament estan
buscant la forma de fer ho millor

Podem anar fent coses com a famílies – com els neumàtics que es van
posar- I fer coses les famílies

Surt la proposta de FER UNA NOVA JORNADA D’ARRANJAMENT al setembre
octubre, amb noves idees i propostes. Tornar a parlar amb escola per
impulsar això

Es va demanar a l’ajuntament que ens doti de materials per poder
naturalitzar i ho pensaran

NETEJA també hi ha queixa perquè l’escola es queixa i el QUIROS diu que
faran alguna cosa.

La representant del consell escolar ens informa que va fer una queixa sobre
l’estat de neteja dels lavabos, manca de paper, sabó, paperera, etc. I es va
demanar que se li doni un repàs …

El curs que ve s’apretarà en aquest punt

VALORACIO ECONOMICA DEL CURS

COPIAR QUADRE

El balanç es positiu, tot i que encara manca fer alguns pagaments.

Passarem un resumen de los números i intentem fer pressupost per
presentar-lo a l’assemblea d’inici de curs

Es valora positivament l’acord de pagar diferent preu socis no socis. Com a
junta s’ha decidit seguir amb aquest sistema



Torna a sortir el debat sobre la necessitat de gastar els diners del coixí que
ho han al compte corrent. Una sòcia insisteix en que com a entitat sense
ànim de lucre no podem tenir diners.

Recordem que es va fer la consulta a la FAPAC i ens van dir que no era
contrari a llei.

Es recorda que a l’assambre del curs passat es va decidir que s’escolliria a
on destinar aquest coixí quan la Junta pugues presentar un pressupost clar
d’entrades i sortides i poguéssim tenir més claredat sobre els imports que
es gasten i els que entren. Això s’haurà de reprendre. Proposem portar a la
assemblea d’inici de curs tres o quatre propostes de destí d’aquests diners
er a que els socis decideixin a on invertir-los.

Se explica que el colchon es para Inversiones. Ejemplo comprar camisetes…

Se explica que el balance es deficitària sempre.

S’informa que presidenta y secretaria compleixen els 3 anys a càrrec i s’han
de canviar. Y es valora que tresorera tambien necessitaria més ajuda.

Acordem fer difusió per a que a l’assemblea d’inici de curs es presentin
candidats i es pugui votar per canviar aquests càrrecs.

Acordem fer crida i demanar implicació. Una manera podria ser dir que es
necessària una renovació dels càrrecs de junta i intentar que entrin noves
persones que s’impliquin i puguin canviar la imatge del AFA i guanyar
implicació

Se proposa fer un “órdago” caducant dos cargos y demanant que es
presentin famílies noves per cobrir mancances.

VOTACIONS

COLOR SAMARRETA -

Un soci proposa samarretes blanques para regalar a nouvinguts

Y de colores diversos les que siguin per vendre.

Es proposa comprar unes quantes de cada talla i color. COLORES DEL COLE.
VERDA y NARANJA

Afegim el LILA PARA EL DIA DE LA DONA -  coordinar abans amb la
comissió de gènere que ja havien pensat la idea de la samarreta lila amb
algun missatge

VOTACIONES COMPRAR UNAS CUANTAS DE MAS PARA VENDER – SI



Acabem la reunió a les 19.15 h


