
 
ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS 

______________________________________________________________________________ 
 

DATA: 03-05-2022            HORA: 21:00h            LLOC: Telemàtica 
 
REUNITS: (16) Anna Puell, Roger Fonseca, Susanna Rodríguez, Salvador Duran, Jep Ballell, Elena 
Díaz,  Anna Fort, Sonia Sala, Maria Fort, Berta Alberca, Clara Noguer, Esther Montero, Neus Danes, 
Anna Freixa, Andrea Zayas, Maria Busquets.    
 
TEMES TRACTATS: 
 
-Extraescolars: Pla Educatiu d’entorn convoca a AFA’s del municipi el 19 de maig per parlar dels 
extraescolars de setembre 2022 durant la jornada intensiva. No s’havia fet mai. Comissió 
extraescolars hi participarà. Demà es reuneixen els membres de la comissió per parlar. 
 
Es valora positivament les visites que membres de l’AFA han fet a les diferents extraescolars. Per 
altres anys es podria instaurar trimestralment aquesta visita ja que els monitors ho han agraït per 
tal de poder tenir més comunicació. Es necessitarà la col·laboració de membres de la junta per 
poder fer aquesta gestió. 
 
Tenir la valoració dels alumnes de les extraescolars també seria interessant. Valorar si es podria fer 
mitjançant assemblea o altres canals. Demà ho parlaran a reunió. 
 
La pròxima setmana enviaran, mitjançant comissió comunicació, l’enquesta de satisfacció del curs. 
 
-Transparència Junta:  Hem penjat les actes d’aquest any a la pàgina web de AFA tal i com s’havia 
dit l’any passat. No s’havia fet a l’espera de poder tenir una web més moderna però degut a les 
queixes de la poca transparència (arrel de la presentació de la moció al ple de l’ajuntament aquest 
mes) hem preferit penjar-ho tal i com ho tenim. 
 
Hi ha escoles que mitjançant Instagram informen de l’ordre del dia del que es parlarà a reunió de la 
Junta per tal que qui li interessi es pugui connectar a la reunió. 
 
Debatem sobre el malestar que va generar no informar a les famílies abans de presentar la moció. 
 
Si creem espais de comunicació amb les famílies com l’odre del dia i l’acta, evitarem haver de tenir 
aquests debats de si hem fet bé les coses o no. Ho podríem enviar tot mitjançant el full informatiu 
que s’envia a final de mes ja que la reunió de AFA és el 1er dimarts de mes. 
Ara s’informarà de tot això per whatsApp.       
 
-Informació de reunió de direcció camins amb inspectora ensenyament Hauríem de poder fer alguna 
cosa per poder sortir a premsa per tal de poder visibilitzar novament l’escola. No sembla que el 
plantejament d’ensenyament, fent aquesta convocatòria de reunió, vagi amb la línia que ens 
agradaria per poder salvar l’escola i per continuar amb l’objectiu de ser visibles a tothom hauríem 
de poder mirar la marea de seguir promocionant l’escola de forma positiva amb alguna cosa.... 
Membres de AFA parlaran amb amics periodistes per veure si es pot activar alguna cosa com altres 
anys amb les jornades pedagògiques i el projecte ortiga (això no ho voldran tornar a posar a 
telenotícies perquè no és nou). 
 
-Nova web: Des de comissió de comunicació poden elaborar la nova web amb el que ells considerin 
per tal de poder-ho tenir pel pròxim curs escolar. 
 
-Jornades Pedagògiques: Podríem organitzar monitoratge pels alumnes durant el dissabte de 
jornades pedagògiques així els progenitors podrien participar tots dos i no s’hauria de disposar de 
familiars o cangurs externs. Aquest dissabte ho veiem precipitat però hi podríem pensar pel pròxim 
curs escolar. 



 
 
-Reunió debat constituent: S’ha enviat un correu electrònic avui a totes les famílies per si algú hi vol 
participar. És el mateix dia de les jornades pedagògiques de 11 a 12:30h. Direcció de l’escola hi 
participarà. Ningú de la junta diu que hi participarà perquè tothom prioritza participar a les jornades 
pedagògiques que és el mateix dia i hora. 
 
- Festa final curs: 
 
Es farà 10 de juny. Hi ha un horari que han dissenyat la comissió de festes i sortides. 
 
Es contractarà una empresa de jocs de fusta gegant i tallers inclusius d’activitats típiques d’altres 
cultures. Cost de 450€. 
 
Demanen 500€ per el lloguer de taules. Ho trobem molt car. Han tocat la porta a moltes entitats i no 
han trobat cap resposta positiva. Seguiran mirant si ho aconsegueixen per evitar gastar-se aquests 
diners. 
 
L’AFA podria portar corrandes ja elaborades per començar una activitat conjunta amb tota l’escola. 
Els ambients també ho podrien treballar abans. Se li farà proposta a Adri. També per si vol fer de 
DJ. A l’Alba també se li farà proposta per si vol venir a sopar i fer balls per dinamitzar la trobada i fer 
ballar a tothom. 
 
Hauríem de poder captar a gent perquè participi a AFA ara a final de curs ja que a l’inici de curs 
sembla que és més difícil. Surt la idea de poder fer una «performance» de l’AFA per poder explicar 
el que fem, perquè ho fem i que sigui divertit. 
 
-Projecte ortiga Camins-Carpa: La Carpa estarà al pati de l’escola la setmana que ve. El dissabte 
les famílies podríem anar a veure l’espectacle de Companyia Ortiga. Podríem tenir passe per 
famílies camins de la companyia ortiga? Gestionem-ho amb ells? Promocionem així l’escola o fem 
comunitat camins amb una activitat per les families? Ho parlarem amb el responsable i ho discutirem 
via grup de whatzapp. 
 
- Menjador: El càtering dona un % del cost dels menús a l’escola, a condició que l’escola pugui 
obtenir alguna cosa perquè escola i menjador es pugui beneficiar. Són uns 600€ aquesta vegada. 
L’escola ens demana que fem propostes tot i que pensem que ells coneixen el material que 
necessiten per poder complementar jocs del pati. Els hi demanarem a ells que especifiquin quin 
material i que aquest s’ajusti al pressupost. 
 
Les famílies que portin crema solar pels seus fills durant l’estona de menjador ho haurien de poder 
notificar a les responsables del menjador per evitar que els nens es passin la crema entre ells ja 
que hi ha nens amb al·lèrgia i s’ha de poder controlar. Es passarà la notificació via grups de 
whatsApp. 
 
S’hauria de poder explicar a les famílies a final de curs les novetats pel pròxim curs. Faran un full 
explicatiu explicant novetats. 
 
- Pati obert: No queden gaires dies d’escola a jornada partida. Deixem el pati obert pel pròxim curs 
escolar. Millor que es valori des de extraescolars l’organització de les activitats per tenir en compte 
el dia que es necessita el pati lliure per poder tenir disponibilitat de l’espai.   
 
-Colònies: Direcció opina que són cares i crea un greuge i un punt de desigualtat que es pot evitar 
entre alumnes que poden pagar l’activitat i altres que no. Ja fan nit a l’escola i final de sisè una nit 
fora. 
Van en una línia pedagògica que no lliga amb l’escola. 
Des de AFA hi ha membres que consideren necessari poder discutir aquest tema. Es podia debatre 
més el curs que ve i tenir més informació de com altres escoles ho fan.    



 
 
-Carril bici: Veiem que a vegades no hi ha la persona que indica el pas als vianants al pas de zebra 
de davant del mercadona. Hi va haver una incidència fa poc. S’hauria de poder posar una instància 
per tal de poder fer visible aquesta situació de perill a l’Ajuntament. 
 
Pròxima reunió 31 MAIG telemàtica. 
 
S’aixeca la sessió a les 23:09h 


