
ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AFA DE L’ESCOLA CAMINS. CURS 2021_22

3 Novembre 2021. 21h telemàtica

Reunits (29):  Anna Puell,  Elena Díez,  Maria Fort,  Efi  Alabart,  Josep Juscafresa,  Marta Roura,
Susanna  Rodríguez,  Pere  Ponsatí,  Judit  Buyé,  Esther  Ayuso,  Salvador  Duran,  Josep Miquel,
Sonia Sala, Andrea Zayas, Anna Noguer, Simon Saura, Esther Montero, Francesc Budia, Amanda
Martinez, Quim Rodriguez,  Guadalupe Paneque, Neus Danes, Roger Cortes,  Txell Darné,  Berta
Alberca, Mariona Callis, Marta Ill, Anna Fort, Maria Busquets. 

1. PRESENTACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

1.1 QUÈ FEM

- Som el vincle entre la família i l’escola. La presidenta de AFA un cop al mes es reuneix amb

directora de Camins per tal que hi hagi una comunicació fluida. 

- Proposem activitats lúdiques. 

- Col·laborem amb la tasca educativa. 

- Vetllem per la bona convivència a l’escola.

1.2 COM HO FEM

L’AFA la dirigeix la junta, som les persones que legalment estem inscrites en l'associació. Hi ha les

figures de president, secretari, tresorer i vocals. 

La junta decideix i vota el que es va parlant. S’intenta que a la junta hi hagi un representant de

cada comissió per poder anar parlant de tots els temes a la reunió mensual que normalment se

celebra el 1er dimarts de cada mes.  

1.3 COM ENS ORGANITZEM

Mitjançant diferents comissions. 

- Espai familiar: portar tallers, xerrades per les famílies.

- Extraescolars: es gestionen algunes directament i altres externes. S’organitzen al migdia i a les

tardes i el bon dia. Durant el curs es va fent però a principi i final de curs hi ha molta feina amb la

organització i demanen col·laboració perquè famílies vulguin participar.

- Carnestoltes: s’ocupen del disseny de la disfressa i la carrossa. Es demana la col·laboració de

pares i mares durant setmanes prèvies al carnestoltes. 

-   Festes i sortides:   el volum gros és la festa de final de curs. Sortides puntuals per tal de poder fer

comunitat entre les famílies de camins.

-  Obres i manteniment: es va fer principalment quan es va obrir l’escola perquè hi havia molta

feina a fer. Actualment es demana puntualment suport per folrar llibres, netejar cortines...

-  Menjador  escolar:  ho gestiona el consell  comarcal però la comissió intenta fer propostes de

millora, unificar criteris escola amb monitoratge... Han reactivat el mail per contribuir a una millor

comunicació entre famílies i mestres cap al càtering amb la idea de millorar.

-  Comunicació: s’ocupa de la web (aquest any intentarem obrir una nova web més operativa de

cares a final d’any), la comunicació amb les famílies.



- Difusió: Hi participen alguns mestres, conjuntament amb l’equip directiu. Es va crear en motiu de

ser una escola nova, estem amb barracons, amb el perill que està baixant la natalitat i hi ha el risc

que tanquin grups de P3 algun any... es va pensar per tal de poder informar del que es feia a

l’escola i donar-la a conèixer. Es proposa que si algú té idees de poder visibilitzar l’escola que

col·labori per ajudar a donar a conèixer el projecte. És una tasca molt important per el futur de

l’escola. 

- Salut: es va dissenyar a partir del COVID per tal de dissenyar propostes per millorar la situació

dels alumnes dins l’escola tot i les noves mesures que s’havien de tenir en compte. Han creat

espais de relaxació amb materials dins el centre. Ara han parlat entre els diferents membres que

potser actualment estan més parats perquè hi ha mesures que no es poden canviar, el COVID

està més contingut i si no hi ha més propostes ho deixaran així.

- Diversitat i Igualtat: Volen que totes les informacions arribin a totes les famílies. Com a novetat

s’ha iniciat el watzap. Aportar una mirada social a totes les comissions de AFA ja que l’escola està

formada per molts tipus de famílies. Posen la mirada en el tema de l’igualtat, amb el llenguatge. És

una mirada social.

-  Loteria:  és  el  que ens aporta més beneficis econòmics per  l’AFA però actualment  no hi  ha

col·laboradors per poder-ho gestionar tot. S’han aconseguit 30 col·laboradors quan altres anys n’hi

havia 40. ha recaigut molt el pes de la comissió amb una persona i es demana més implicació per

part de nous membres. És necessari per poder fer la gestió aquest any. 

1.4  INCORPORACIÓ  DE  NOUS  VOCALS  A  LA  JUNTA  DIRECTIVA  I  RENOVACIÓ  DE

PRESIDÈNCIA

S’incorporen pares i mares com a vocals: Pere Ponsatí, Elena Díez, Anna Fort, Esther Montero,
Roger Fonseca, Neus Danés i Andreu Peiris. 

Es renova la presidència. La Judit Buyé deixa el càrrec i la junta. L’Anna Puell pren relleu com a
nova presidenta. 

2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Altres anys es fa un repàs de les activitats que s’han dut a terme al llarg del curs anterior però
excepcionalment, el curs anterior, degut a COVID19 no es va poder fer cap activitat extraordinària.

3. LIQUIDACIÓ DE COMPTES CURS 21/22

Ha estat un any difícil i s’han deixat de fer activitats per tant s’han deixat d’ingressar diners.

No s’han fet extraescolars curs 2020_21. Només bon dia i bona tarda. 

S’ha col·laborat econòmicament amb xerrades que han organitzat des del centre educatiu. 

Amb la loteria teníem ingressos amb una mica de despesa per la impressió dels talonaris. 

Any passat varem tenir problemes per el pagament de les quotes dels socis de AFA i això va fer

disminuir el núm en comparació a altres anys. Ens varem quedar amb 142 socis.



Donacions a l’escola: Xerrada sexualitat, banc pel pati, pagament de l'equip aigua del menjador,

compres per informàtica i manteniment, subscripcions a 3 revistes i 1 diari, joc educatiu (un pare

va pagar l’altre part del cost del joc).

Altres  despeses:  comissions  per  emetre  rebuts,  socis  AFFAC,  gestories  per  elaboració  de

contractes per extraescolars. 

Ens hem passat amb -589€ que no teníem previstos per gastar-nos però s’han utilitzat d’altres

anys que havien anat millor. 

Ingressos: 

44% venta loteria, 50% quota socis, 6% extraescolars (bon dia)

Les despeses s’inverteixen: 

73% donacions a l’escola i un 27% representen gestió de l’AFA. 

4. PROPOSTA DE CALENDARI D’ACTIVITATS

S’haurà  d’anar  valorant  en  funció  de  les  mesures  que  s’apliquin  degut  a  COVID19.  Aquest

novembre hi ha la proposta de la 1era sortida per fer caminada+dinar amb famílies.

5. PRESSUPOST

Curs 2021/22 hem recuperat el de l’any anterior de la pandèmia.

Comissions extraescolars el benefici pot créixer perquè en tenim 2 o 3 de pròpies cosa que pot fer

pujar el resultat final. 

Hem assignat partida a espai familiar, obres i manteniment, comunicació, festes i sortides. La festa

final de curs és la que té més pes i es destinen1500€. 

Comissió de carnestoltes és autosuficient. Cobreix despeses i a vegades té algun benefici. 

La loteria hi ha previsió de ventes de 4500€.

A data d’avui tenim 50% dels socis que han pagat, es donen facilitats i flexibilitat a les famílies i

pensem que potser encara no han pagat però que ho faran. 

Desprès de gestories, IRPF, girar rebuts....

Intentem que el gruix més gran de diners aconseguits es destina a la donació a l’escola, 50%.

Aquest any ja s’ha comprat un projector per una aula, uns 2000€.  

6. PRECS I PREGUNTES i ALTRES

S’ha de renovar consell escolar. Cal que famílies voluntàries de camins es puguin presentar abans
de divendres. Són 3 reunions a l’any. 
Des de AFA també s’ha de designar un membre que tria la mateixa AFA. 

Es tanca sessió: 22:30h


