
 
ASSEMBLEA AFA ESCOLA CAMINS 

______________________________________________________________________________ 
 

DATA: 31-05-2022            HORA: 21:00h            LLOC: Telemàtica 
 
REUNITS: (17) Anna Puell, Susanna Rodríguez,  Elena Díaz,  Anna Fort, Maria Fort, Berta Alberca, 
Clara Noguer, Esther Montero, Neus Danès, Esther Ayuso, Josep Miquel Rey, Anna Noguer, Andrea 
Zayas, Salvador Duran, Roger Fonseca, Josep Duran, Maria Busquets.    
 
TEMES TRACTATS: 
 
- Menjador: Aquest any és el 1er de 4 anys licitats amb el càtering Vilanova. Ells es van presentar a 
la licitació i els hi interessa portar aquest càtering (aclariment perquè no ho teníem entès així). Com 
que ells es volen quedar i no és viable legalment el canvi de càtering no s’han mirat més opcions 
per ara. 
Cal però poder enviar les queixes i les millores que es poden fer des de la detecció que tenen les 
famílies, nens, mestres... cap als responsables de AFA, també mitjançant la Sussi o la direcció de 
l’escola per tal de poder fer evident el que passa dia a dia. 
No es pot sortir de la gestió per part del consell comarcal. 
Del pla de l’estany només nosaltres i Esponellà estem amb la gestió per part del consell comarcal. 
Poc a poc les altres escoles potser aniran entrant en aquesta gestió tot i que no hi estan d’acord. 
No és pràctic el pagament de tiquets i és millor poder fer-ho com altres escoles. S’ha incidit en 
aquest tema. Hem de poder fer aquest canvi i demanar a Direcció que ens ajudi per demanar-ho. 
No creiem que hi hagi problema per donar el núm de compte al càtering i que cobrin el que has 
consumit. 
El menjador és una part desconeguda de l’escola per part de les famílies i no seguia amb el projecte 
pedagògic que té l’escola. S’ha plantejat una reunió a principi de curs amb diferents membres del 
menjador per poder parlar amb les famílies que estiguin interessades. També s’ha fet un document 
amb FAQS que recull aspectes pràctics del dia a dia del menjador. 
Es valorava poder fer un informe trimestral per tal d’informar a les famílies. És una eina que s’utilitza 
a altres escoles per mostrar transparència des del menjador del que es fa durant aquesta estona. 
Des de Direcció conjuntament amb AFA s’hauria de poder dissenyar un model útil, pràctic i 
pedagògic. 
Hi ha tres aspectes que no funcionen: espai, monitors i menjar. L’espai s’ha de poder parlar amb 
l’escola i el pròxim curs potser es podrà oferir un altre classe però cal treballar perquè sigui més 
confortable i agradable. A la nutricionista li hem de poder comunicar totes les coses que no agraden. 
Els monitors no funcionen com a grup, poc cohesionats i implicats. 
Anys anteriors es feia formació als monitors aquells dies que tots els alumnes marxaven del centre 
i no havien de fer atenció directa. Un pare de l’escola, mediador, s’ha ofert per poder fer formació. 
 
Hi ha famílies que a principi de curs rebien el paper informatiu per tenir nens de P3 però ara ja fa 
temps que no ho reben però potser és perquè és un cas esporàdic ja que una nena que es queda 
de P3 cada dia si que encara té el paper informatiu personal.    
 
Fem proposta de reunió de AFA amb Direcció per poder deixar algunes coses clares que ara ens 
preocupen i així al setembre ja tenir-ho lligat. 
 
-Extraescolars:  Fem una ullada a la graella que actualment ja han organitzat des de la comissió. Es 
valora la possibilitat de poder incloure la proposta de judo que des del centre van veure que hi havia 
molts alumnes interessats però l’entrenadora només pot els migdies menys dimarts i hi ha moltes 
activitats ja concertades i hi ha risc de no omplir l’activitat si hi ha tanta oferta.      
Ho enviaran a les famílies amb el full informatiu del juliol perquè les famílies es puguin organitzar 
però no comencen activitats fins octubre – maig. 
 
Al setembre encara no es té coneixement de com s’organitzaran les tardes. Des del Departament 
han de poder concretar en els pròxims dies. 



 
Es valora positiu poder fer pati obert des de setembre per poder fer cohesió de famílies d’escola i 
perquè les noves es puguin sentir més acolliment. Es podria oferir un berenar com s’havia fet anys 
anteriors al Covid. Es podria recuperar el dijous com a dia per fer el pati obert.   
 
-Festa final de curs: 
 
En el full informatiu d’avui han passat tota la informació de la programació. 
Es realitzaran els espectacles de les extraescolars a partir de les 19h fins 2/4 de 9. 
Els 4000€ de val per comprar material per l’escola s’entregarà desprès del sopar. Ho destinaran a 
comprar netbooks. 
Al final del sopar es faran corrandes. AFA farem l’entrada i final per animar una mica a la gent. 
Portarem alguna cosa preparada i després busquem improvisació. Hauríem de poder portar 
instruments i fer nosaltres la base de música. Hi haurà papes i mames, músics, col·laboradors. 
Es proposa poder posar al pit el nom, a tots els progenitors, per tal de poder conèixer el nom de tots. 
Podríem deixar retoladors i etiquetes blanques a sobre la taula abans de sopar perquè tothom s’ho 
vagi fent.   
Quedem per fer assaig dimecres que ve a la draga a les 17h de la coreo. 
 
-Sopar de junta AFA: dimarts 21 de juny 20:30h 
 
- Comissió de comunicació, difusió i whatsApp: Hauríem de poder parlar de com ha anat l’any amb  
l’activació del Whatsapp i s’hauria de poder reforçar comissió de comunicació si es vol fer una nova 
web... deixem per el pròxim curs escolar.    
 
  
 
S’aixeca la sessió a les 23:10h 


