
        ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS 
______________________________________________________________________________ 

 
DATA: 01-03-2022            HORA: 21:00h            LLOC: Telemàtica 
 
REUNITS: (17) Anna Puell, Salvador Duran, Elena Díaz, Andrea Zayas, Georgina Bolart, Anna Fort, 
Esther Ayuso, Pere Ponsatí, Berta Alberca, Sonia Sala, Susanna Rodríguez, Anna Feixa, Clara 
Noguer, Esther Montero, Josep Miquel, Neus Danes, Maria Busquets.    
 
ORDRE DEL DIA 
 
- Carnaval 
 
La comissió ha comprat material per poder col·laborar el dia de la festa interna de l’escola. Cadascú 
tindrà una capa que s’haurà de decorar individualment.   
Ajuntament va enviar divendres correu electrònic per tal de poder participar 26 de març a la tarda, 
amb la mateixa disfressa que tenim per el dia de l’escola. Conjuntament amb les altres AFA’s del 
municipi.  
Tota l’organització de l’activitat es realitzarà a la plaça de la rodes. 2-3 representants pujarien a 
l’escenari i la resta de l’escola estaria a baix ballant la coreografia. 
Algú hauria de poder portar la batuta per fer ball a sobre escenari. Podrien ser adult+alumnes. 
No s’ha pensat amb els diners per poder fer front a la disfressa dels pares, només en tenim per 
alumnes i mestres. Els pares haurien d’assumir el seu propi cost. També hi ha la opció que els pares 
no necessitin disfressa. 
Veiem que tenim poc temps per preparar-ho i hi ha una gestió important però valorem que la 
insistència de l’Ajuntament és una demanda que hauríem de correspondre pel moment de 
negociació que estem. 
Proposem que Alba ens pugui fer suport amb la cançó i el ball. 
Comissió informarà aquests dies dels passos a fer i del que van parlant ells.    
 
- Xarxa feminista 
 
11 AFA’s col·laboren dissabte en el dia de la dona. Es valora molt positiu el treball en xarxa que s’ha 
fet per l’organització de la jornada. AFA camins ha col·laborat amb la jornada amb 25€. 
S’iniciaran converses entre les AFA’s per tal de fer comissions dins de cada escola de coeducació i 
gènere. 
  
- devolutiva reunió ajuntament 
 
S’explica que es va fer reunió amb regidors per tal de presentar la moció. Segurment serà al ple de 
l’abril. Després si surt aprovada demanarem reunió conjuntament amb Departament per exposar la 
situació i veure si podem fer més passos.  
 
- portes obertes 
 
38 famílies van visitar l’escola el dia de portes obertes.  
Demà es fa la jornada virtual. S’ha demanat col·laboració per part de membres de AFA que tinguin 
fills a secundària ja que aquest és un tema recurrent a les preguntes per part de les famílies que 
opten a les preinscripcions. 3 mares han confirmat assistència per demà. 
  
- COVID 
 
No han concretat quan els alumnes es podran treure les mascaretes. Des del centre van 
condicionats amb el que diu el Departament. Intenten utilitzar més sovint l’exterior per poder-se 
treure les mascaretes més temps durant l’horari lectiu.  
Comissió Salut va preguntar a direcció sobre el material del racó de la calma. Es valora positivament 
el feedback. Els alumnes utilitzen molt els espais i el material, ho tenen interioritzat. 



 
- formacions dins l’escola 
 
Els docents han fet cursos de consciència emocional al gener, del programa Sigues TU, per tal de 
poder aplicar-ho al centre.    
 
- Pati 
 
Volen buscar idees per poder adequar el pati. No hi posaran herba perquè es fa malbé. Potser 
valoraran posar jardineres. 
 
- Ucraïna 
 
Ajuntament avui ha informat que protecció civil farà recollida de material per tal de poder enviar al 
camp de refugiats de Polònia imminentment. S'organitza mitjançant els centres educatius de 
Banyoles i altres ubicacions d’establiments de Banyoles. 
A Camins deixaran l’espai del passadís de l’escola per tal de deixar-hi tots els materials que 
aportin les famílies. Divendres es recollirà.  
Informem a les famílies via whatzapp que poden col·laborar i de quina manera fer-ho. 
 
- debat constituent 
 
Ahir, tècnica educació ensenyament, va demanar reprendre les reunions amb proposta pel dia  9 de 
març a Camins. Directora va dir que volia participar-hi si es realitzava a la nostra escola. Es demana 
col·laboració per si algú més de AFA es vol incloure. 
 
- extraescolars 
 
Direcció proposaven que algú de AFA pogués entrar a les activitats per veure com anava la dinàmica 
per poder fer una mica de seguiment. 
Ha sorgit la necessitat perquè durant algunes sessions de macrografia es va haver de buscar 
substituts i en les últimes sessions la monitora no ha pogut contenir la classe, presentant 
desbordament emocional en alguns moments, situació que ha afectat als alumnes. 
Es demana si hi ha disponibilitat de membres de AFA per poder passar-hi ja que els membres que 
formen part de la comissió de extraescolars no poden anar-hi sobretot a les activitats organitzades 
al migdia. Passaran horaris mitjançant grup de whatzapp. 
Al final de curs es demana als progenitors realitzar una enquesta de satisfacció però això potser no 
és suficient. Es podria demanar un feedback als alumnes sobre la seva valoració de l’activitat. 
Sobretot pensant amb els alumnes més grans. 
 
Comissió extraescolar ja comença a plantejar el curs que ve. Demanen si a la pròxima reunió amb 
Direcció es pot demanar informació del funcionament que hi haurà pel setembre 2022. Si estan 
finançades com es faran? 
 
- menjador 
 
La comissió es va reunir i també ho ha fet amb Direcció. Creuen que hi ha varies coses a millorar. 
No estan contents amb el Càtering, Vilanova no es va presentar en el concurs, li va tocar perquè és 
el que hi havia en aquell moment. No hi ha uns motius ferms per poder demanar canviar d’empresa. 
Demanen que les famílies puguin fer un feedback a la comissió per tenir el màxim d’informació 
possible. Hi ha 150 alumnes que es queden a menjador de mitjana. 
Hi ha poc temps per fer el canvi pel pròxim curs escolar per això la comissió està activa per tal de 
poder prendre decisions. 
Volen posar una bústia on els alumnes puguin opinar sobre el menjar i l’estona de menjador. 
Paral·lelament volen fer un qüestionari a les famílies però és complicat per no crear falses 
expectatives mitjançant les preguntes. 



Parlant de la gestió del monitoratge, no compleixen la ràtio adequada amb la organització que tenen. 
Ha sortit opció que des de AFA puguin pagar un monitor extra (amb tota la gestió que això comporta) 
o que algun voluntari es pugui ocupar dels petits que dormen. 
Els monitors no cobren tot el temps que destinen a treballar a l’escola. El temps previ i el posterior 
no el cobren. Hauríem d’apostar per millorar aquest aspecte. 
A l’escola no es fan «files». No va lligat a la línia pedagògica de l’escola i dins l’horari de menjador 
per fer el recompte ho utilitzen. S’ha demanat fer canvi en aquest aspecte però Vilanova no ho veu 
així. 
Es va acceptar, a l’inici de curs, que les famílies dels més petits, poguessin rebre mitjançant un 
paper la informació de què ha passat durant l’estona de menjador però això sembla que no quadra 
amb la realitat. 
S'hauria de mirar com es podria fer un informe de menjador d’aquells alumnes habituals però 
suposaria un temps extra per part del monitoratge que no disposen. 
Vilanova disposa de diners per destinar a material fungible per tal de poder disposar en els dies de 
pluja. Aquest està deteriorat, s’ha demanat fer renovació. 
S’ha demanat als monitors que no utilitzin el mòbil mentre estan treballant. S’ha demanat posar cara 
als monitors per aquest motiu s’ha enviat la foto amb els nous al full informatiu d’aquest mes. 
Es podria valorar amb l’escola d’Esponellà si volen fer el canvi. 
Cal pensar com fer la gestió del canvi ja que hi ha dos temes: el Càtering i el monitoratge. 
 
Es planteja la possibilitat de buscar solucions a millorar el so de dins el barracó ja que es genera 
molt de soroll que crea malestar. Ho proposarem a Direcció per veure quines accions es poden fer 
per millorar ja que tenim coneixement que algun tècnic havia fet algun plantejament però 
econòmicament no era viable. 
 
- Proposta de facilitar la informació que ens faciliten des de Direcció mitjançant nota de veu al grup 
de whatzapp i després recollir-ho en acta perquè en quedi constància però tenir 3-4 temes per cada 
reunió mensual que siguin per debatre. La resta de qüestions que s’han d’informar no cal fer-ho a 
la reunió. Necessitem poder reduir l’estona que destinem a les reunions perquè es fa massa llarg. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23:10h 


