
 
ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS

_____________________________________________________________________
DATA: 05-10-2021
HORA: 21h
LLOC: Telemàtica
REUNITS: (18) 
Anna Puell, Elena Díez, Maria Fort, Susanna Rodríguez, Pere Ponsatí, Sergí Martí, Esther Ayuso, Ana
Henriques, Judit Buyé, Salvador Duran, Josep Miquel, Sonia Sala, Andrea Zayas, Anna Noguer, Simon
Saura, Anja Liebe, Georgina Bolart, Maria Busquets.  
 
Nous membres de la Junta AFA
Es fa presentació de la nova proposta de la presidència per part de Anna Puell i Elena Díez. Maria
Busquets segueix com a secretaria. Josep Miquel com a Tresorer.
Presentació de nous membre de l’AFA.
 
S’ha de fer convocatòria de la reunió extraordinària i formalitzar així la nova junta i membres de l’AFA.
 
Extraescolars
Hi han grups que s’han fusionat per la falta d’assolir un mínim de participants. Altres grups no s’han
pogut fer.
S’organitzen 11 activitats amb 119 inscripcions.
Contents amb els resultats després de l’any passat que no es varen poder fer activitats.
El bon dia hi ha uns 6-13 infants. 
Hi ha dificultats d’espai durant l’estona del menjador. Sobretot els dies de pluja.
Sensibilització musical han donat resposta tard i han fet canvis en els grups sense informar amb prou
temps. La gestió és externa i es té en compte que hi han dificultats per contactar-hi. Es valorarà què fer el
pròxim curs escolar ja que no hi ha una gestió hàgil. Sap greu perquè el desenvolupament de les activitats
són bones i hi ha una valoració. 
Es demanen efectius a la comissió d’extraescolars ja que només són 3 persones que ho organitzen i hi ha
molta feina al principi i final de curs.
Es valora que s’ha fet molt bona feina per tenir aquestes activitats organitzades aquest any. Molt bé
comissió d’extraescolars!
 
Comunicació AFA-Direcció escola
És important que la comunicació amb l’escola passi per la junta de AFA. Les reunions de la junta amb
direcció de l’escola es realitzaran l’últim dilluns de mes. Si hi ha algun tema més concret a tractar que
també hi participin comissions. Ho anem valorant.
 
Qüestions que Direcció traspassa a AFA
 - Novetats Menjador
Des de la Generalitat s’ha plantejat fer un canvi en el menú que consisteix en treure la carn i el peix un
dia. No es pot modificar aquesta decisió. Ho hem de comunicar a les famílies.  Està dins la guia de salut
de la generaliat, no hi tenim res a dir.
Vilanova no posarà a ningú més dient que la ratio ja està coberta. Des de AFA es plateja mirar de posar
voluntariat o alguna altra opció per tal de poder cobrir les necessitats d’atenció als infants.
Es posarà una petita explicació cada dia al sarronet dels nens de P3 que es queden al menjador per
informar a les famílies individualment de com ha anat l’estona de menjador, si ha menjat, si ha dormit...
Aquest any es podrà fer migdiada amb els nens de P3 que ho sol·licitin. Any passat només era un.
Es farà una notificació mensual a la nutricionista per parlar de com es valora el menú, els aliments per tal
d’anar fent millores.
S’enviarà el correu electrònic a les famílies per tal que puguin notificar suggeriments, queixes, millores...
És important el feedback amb l’empresa.
 
 - Canvis subscripcions revistes.
Punt Diari de Girona des de l’escola no ho veuen tant útil i volen fer la baixa quan s’acabi la subscripció. 



Bitxos va ser una subscripció d’un any. No s’ha renovat. No l’hem pagat però ara tampoc hem pogut
contactar amb ells. 
Cavall Fort continuem amb la subscripció. 
Alta subscripció a PETIT SAPIENS, editorial Mediterrània. Demanda que fan des de l’escola si és
possible.
 - Comissió 6é.
Es va fer la primera reunió de la comissió. De l’any passat varen sobrar 1200€ que es poden utilitzar per
poder començar a fer alguna cosa amb els que ara estan fent aquest últim curs a l’escola, amb la idea de
deixar aquests mateixos diners quan marxin.
 
 - Festa major CAMINS. Aportació econòmica des de AFA?
Des de l’escola es va demanar si es podia fer un copagament amb AFA. El total de l’activitat són 1000€.
Finalment l’escola ho pagarà tot si AFA no participa. Des de l’escola valoren que és una activitat
destinada a tots els alumnes. Tenen una justificació pedagògica important al darrera d’aquesta activitat tot
i que ens sorprèn la necessitat d’haver-hi de destinar aquest cost.
L’any passat no es va fer final de curs ni carnaval. Es valora la possibilitat de poder destinar aquest diners
a aquesta activitat. VOTEM i acordem poder fer el copagament de 500€ a l’escola perquè puguin fer
l’activitat amb la orquestra.
 
 
Proposta de caminada trimestral
Sembla que aquest any la normativa COVID no permetrà fer sopars, festa final... tal i com s’entenia abans
de la pandèmia.
Per tal de tornar a fer comunitat de camins, incloure i conèixer a les noves famílies que entren a l’escola
es podria tornar a fer caminada.
Sembla complicat fer una caminada trimestral si això es vol fer tots els anys. Cal que la comissió pensi
cap on es vol anar i plantejar Objectius.
Podríem reprendre la volta a l’estany nocturna o fins i tot diürna. Al final hi pot haver un dinar, un brou a
l’arribada. Anar al bosc a collir castanyes.
Depèn de la hora que es realitzi la sortida, s’ha de tenir en compte que pot excloure a famílies amb bebès.
Es podria fer un plantejament del recorregut diferent en funció de l’edat (volta estany- amb pujada a puig
clarà).   
Molta gent està fent baixa a la comissió de FESTES I SORTIDES i fan demanda de nous membres.
Hi ha famílies que no s’apuntaran a participar a una caminada però sí que ho farien en una festa. Comissió
de diversitat ho tindrà en compte per veure com ho plantegen.  
 
WEB
En Pere, nou membre de l’AFA ens farà un cop de mà amb el WEB ja que el tenim desfasat i poc útil.
Quina funcionalitat li volem donar? Formulari de menjador al web? Inscriure’s a les caminades que
organitzem? Que es pugui pagar la quota de AFA.? Que es puguin pagar materials que es venen des de
6é?
També cal posar-hi informació estàtica de les comissions, què és l’AFA... 
Des de la comissió de COMUNICACIÓ es podrien valorar totes aquestes qüestions. És una tasca que si
volem que el contingut estigui al dia cal que hi hagi més membres.
 
Proposta de fer un vídeo explicant AFA.
S’ha de parlar a la pròxima reunió.
 
Entorn escola. Instància.
No es podrà fer pati obert així que les famílies haurem de continuar utilitzant l’entorn de l’escola. Farem
el Rec Obert així que hem presentat instància per millorar la zona i tenir-la neta i amb més papareres,
bancs... hem de seguir insistint mitjançant correu a en costabella quan detectem que hi ha deixadesa,
brutícia...
 
Loteria
Hi havia 40 col·laboradors i aquest any només 20. falta gent a la comissió per poder fer les gestions. Es
proposa pensar en un nou format del talonari.



Es proposa que des de AFA es pugui fer una compra d’alguna cosa per poder complementar la panera. No
va molt amb la idea que es tenia però si és una millora, que es plantegi més atractiva, seria una opció.
Si hi ha possibilitat de poder ampliar més el temps de poder trobar nous col·laboradors millor. S’ha de
plantejar aquesta qüestió a l'assemblea general. És un punt molt important perquè és per on aconseguim
més diners per AFA
 
Llistats de participants de AFA a les comissions. Foto.
Ho concretem a l’assemblea general. Fem llista dels membres que estan a les diferents comissions i un
responsable de cada una d’elles. I si és possible una foto de cada grup.
 
Reunions informatives de 1er, 2on. 3Er -4rt. Algú explicarà AFA?
Efi, Su, Anna Puell explicaran AFA a les reunions informatives de famílies que queden a l’escola. 6 i 13
octubre.
 
Data assemblea General AFA
S’ha de convocar i informar de l’ordre del dia 15 dies abans a totes les famílies de l’escola.
Ho farem virtual perquè serem més de 15 persones.
dimecres 3 novembre 21h.
 
Altres
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23h
 
 


