
 
ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS 

______________________________________________________________________________ 
 

DATA: 05-04-2022            HORA: 21:00h            LLOC: Escola Camins 
 
REUNITS: (14) Bet i Isabel direcció escola. Junta AFA: Anna Puell, Roger Fonseca, Susanna 
Rodríguez, Salvador Duran, Josep Miguel, Elena Díaz,  Anna Fort, Pere Ponsatí, Berta Alberca, Jep 
Ballell,  Clara Noguer, Maria Busquets.    
 
TEMES TRACTATS: 
 
- Presentació personal dels membres de Direcció i la Junta AFA. 
 
Presentació de l’equip directiu de forma presencial i la Junta. Feia temps que no ens podíem reunir 
presencialment degut a les restriccions Covid. 
 
- Al juny l’escola farà 10 anys: FESTA FINAL DE CURS 10 de juny. 
 
Volen fer circuit d’ambients i algunes activitats més per tal de poder celebrar els 10 anys de l’escola 
i fer-ho coincidir el mateix dia que fem la festa de final de curs el 10 de juny 2022. Des de la comissió 
de festes de l’AFA han contractat jocs per fer a fora l’escola. Es realitzarà de forma paral·lela i 
finalitzarà amb un sopar al carrer. 
 
La festa de comiat dels alumnes de 6é serà un altre dia i de forma exclusiva. Es vol tenir molta cura 
en pensar que aquest dia 10 de juny serà la festa final de tota l’escola, de tot l’alumnat i els de 6é 
tindran una ceremonia-ritual específic per ells. 
 
Si algú té alguna idea per aportar estan oberts a poder rebre propostes. Es compartirà un drive per 
tal de compartir les idees que es tenen des del claustre i des de comissió festes AFA.   
 
 
- Menjador 
 
Direcció de l’escola proposa poder fer reunió amb comissió menjador i consell comarcal per anar 
valorant trimestralment el servei. 
Després poder reunir-se conjuntament amb l’empresa. Proposen poder fer la reunió abans o 
després del menjador per també incloure els monitors i compartir amb ells la gestió del dia a dia. 
Proposta de dia: Dilluns- dimecres o dijous a les 15h. Hi assistirà Anna i demanarà col·laboració de 
més gent per assistir-hi. 
 
En quan a la insonorització s’informa que ja es va parlar amb un tècnic i ho va descartar per la 
tipologia de material del barracó. 
 
Al claustre han valorat la necessitat de poder descongestionar la sala del menjador però això suposa 
contractar 1 monitor més. El personal del que es disposa són: 7 monitors+susi+cuinera. 
 
A partir de 143 menús, el mateix dia, l’empresa contracta una persona més per aquell dia 
concretament. Això també suposa rotació de monitors referents. 
 
Des de l’escola proposen poder contractar un monitor des de l’AFA. Sobretot per poder donar suport 
als més petits que se’ls hi dòna l’espai de poder descansar. Podríem mirar si alguna altre escola ho 
tenen així. 
 
Ho han mirat però no es pot assumir l’hora de menjador com a part lectiva de l’escola. Aspecte que 
potser podria millorar la dinàmica d’aquest període del dia.   
 



 
Per cada menú, l’empresa aporta uns diners a l’escola per invertir-ho en el manteniment de l’escola 
o per material. Després s’ha de justificar a l’empresa. 
L’empresa també disposa de partida de diners per invertir-ho amb material. Puntualment se’ls hi ha 
d’anar recordant que vagin comprant coses. 
 
Empresa Vilanova va presentar concurs per 2 anys. Prorrogables 2 més. Ara ja haurà passat el 1er 
any. Si es vol fer algun canvi s’hauria d’anar informant durant el 1er trimestre del curs escolar 2022-
23. 
 
- Valorem la possibilitat de contractació del monitor extra al menjador 
 
Podríem demanar directament a Vilanova que proporcioni el monitor i ho facturi a l’AFA però amb el 
pressupost d’aquest any segurament no hi arribem. Possiblement serien18€/h, 2h30min al dia. 
 
Mirar si l’any que ve podem posar a valorar altres opcions de càtering i monitoratge. Si és separat 
es podria mirar coordinadora de lleure perquè proporcioni monitors. I parlar amb consell comarcal 
si és possible aquesta combinació. 
 
Hem de poder tenir en compte els aspectes legals per fer contractacions des de AFA com són els 
riscos laborals... Ull!!!! 
 
Una altra opció seria poder parlar amb Vilanova perquè no tinguessin en compte a la susi com a 
una monitora quan ella exerceix de coordinadora. 
 
- Renovació de papers de AFA. Cal presentar nous membres de junta, direcció i vocals. Farem 
sol·licitud de les persones per «google forms» i així ens assegurem qui es queda amb dret a vot a 
la junta com a vocal i poder omplir els documents i presentar-los al llarg d’aquest mes. 
 
Hi ha gent que està a la junta però no és soci, no ha pagat la quota i per tant no hauria de tenir dret 
a vot. Cal tenir-ho en compte i si és possible que cadascú revisi si ha pagat aquest any la quota. 
 
Parlem de la necessitat de poder fer captació de més membres aprofitant les jornades pedagògiques 
de maig, la festa final de curs, sortides familiar, pati obert...   
El pròxim curs escolar hi haurà famílies noves, tenir-ho en compte per fer promoció ja que es 
necessiten més mans tot i que pensem que es podria esperar al 2on trimestre més que a principi 
de curs. 
 
- Pati obert 
 
Valorem important poder reprendre el pati obert tot i que hauria de ser algun dia que hi hagi docents 
al centre. Els dijous no és possible perquè hi ha extraescolar al pati. Els dimecres podria ser una 
opció. Demà parlarem amb Isabel. 
 
- Extraescolars 
 
Al migdia no hi ha membres de l’AFA que puguin anar a passar per una activitat extraescolar per fer 
seguiment i conèixer la dinàmica que fan per poder explicar a les famílies. Tornarem a enviar llistat 
amb horaris perquè la gent que tingui disponibilitat pugui col·laborar. 
 
- Jornada matinal 8 de maig a Puig clarà. El dia següent de les jornades pedagògiques. 
 
Pròxima reunió 3 maig 2022 telemàtica. 
S’aixeca la sessió a les 22:55h 


