
ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS 

_____________________________________________________________________ 

DATA: 01-02-2022            HORA: 21:00h            LLOC: Telemàtica 

REUNITS: (13) 

Anna Puell, Salvador Duran, Elena Díaz, Andrea Zayas, Georgina Bolart, Maria Fort, 
Anna Fort, Esther Ayuso, Pere Ponsatí, Berta Alberca, Neus Danès, Sonia Sala, Maria 
Busquets.    

ORDRE DEL DIA 

Carnestoltes: Es va fer reunió amb l’Ajuntament. S’ha pactat no fer la rua conjunta amb 
les escoles de Banyoles. Potser ho posposen per més endavant però no han concretat. 
La temàtica que proposava Ajuntament eren els Fantàstics.    

Comissió carnestoltes de AFA no han decidit res en concret per fer a l’escola. El dia de 
carnestoltes és divendres 18 febrer. Proposen que tots els alumnes poguessin portar 
algun objecte però el pressupost s’excedeix quan s’han de comprar 311 objectes iguals. 
Informaran pròximament del que decideixin i parlaran amb Tresorer per la viabilitat 
econòmica.  

Resum reunió sindicalista: Membres de AFA van fer reunió amb sindicalista de la 
intersindical perquè ens vol donar suport perquè no es tanqui l’escola. Ell treballa per el 
manteniment dels llocs de treball dels mestres.  

Ell ha fet contactes amb Ajuntament i Ensenyament per veure com es posicionen en 
relació a aquest tema i cap de les institucions vol ser la primera en dir res. 

Què volem des de AFA? Com ho farem, ja en parlarem. Si AFA vol que l’escola continuï: 

Ell planteja presentar una moció però en el nostre ajuntament no ho podem presentar  
com a AFA. Ho han de fer des de grups municipals. 

Ell ens demana que enviem escrit amb els aspectes emocionals de perquè volem que 
continuï. Podem mirar de treure aspectes del projecte de Institut-escola.  

Ell després ho adjuntarà a un escrit que ell farà. 

Direcció de camins demana que tinguem present la manera de transmetre la informació, 
no va en la seva línia fer «soroll». Demanen que sobretot serà important que les 
preinscripcions d’aquest curs vagin bé i que fem difusió que aquest any si que serà un 
bon any per poder entrar.  

Mitjançant grups de whatsapp que tenim de l’escola es podria fer difusió. Ho 
consensuaran abans amb direcció.  

Pares de Camins que van a la Balca també podrien fer difusió.  

AFA hauria de poder explicar a les portes obertes què fem... si hi poden anar famílies 
de AFA que a més tenen fills que han fet tota l’escolarització i estan a secundària seria 



fantàstic. Parlarem amb mares i pares que tinguin aquesta situació per veure si hi estan 
d’acord.  

Reunió amb ajuntament febrer: Proposem 14 febrer a les 17h per reunió amb Regidora  
d’ensenyament. Fem una trobada abans per poder plantejar els punts a tractar. 7 febrer 
14:30h a Casa Moner  

Instàncies de la deixadesa de l’entorn: Hem de poder-ho tornar a parlar amb el regidor 
ja que fem instància i no hi ha millores a l’entorn de l’escola. No responen quan fem les 
instàncies.  

Parlarem directament amb regidor de via pública via whatsapp per demanar retorn de 
les instàncies. 

Temes tractats amb direcció: 

- Menjador: hi han hagut canvis amb personal que feia anys que hi treballava. Cal que 
els monitors segueixin la mateixa línia de Camins. La rotació de personal no beneficia.  
L’estona de menjador és també de l’escola, cal recordar-ho i tenir-ho present per totes 
les parts implicades.  

- Queixa que en altres escoles hi ha hagut més inversió de pressupost per adequació 
d’espais i Camins només han tingut una taula de fusta. 

- Han fet nou curs de formació d'ambients per docents. És una escola formadora i han 
tingut 28 inscripcions (un èxit!). Creuen que aquestes accions s’han de donar a conèixer 
i així donar a conèixer el projecte de l’escola. 

- El Claustre estan realitzant formació de DipSalut sobre consciència corporal i gestió 
emocional que els donen eines i estratègies per a l’aula.  

- La reunió de debat constituent es va anul·lar en motiu de COVID. 

- Han fet la formació de sexualitat amb Anna Salvia, amb els alumnes de 6é, molt positiva 
la valoració. Han demanat hora per fer-ho per l’any que ve. Hauríem de mirar si la 
formació va vinculada a fer una xerrada amb pares. Mirarem el contracte.  

Comissió esportiva: S’hauria de parlar d’aquest tema per mirar com ens organitzem. 
El consell esportiu organitza diferents coses i estem una mica despenjats. 
Hi ha una comissió d’esport escolar on es troben representants de totes les escoles i 
algú del consell i fan 3 reunions l’any dimarts al vespre. La Clara, que fins ara era la 
representant no es pot seguir comprometent, però és necessari que algú hi anés.   

Clara es pot comprometre a engegar el tema papers del Pla Català si els estatuts de 
l’AFA ja estan al dia. 

 
S’aixeca la sessió a les 22:50h 


