
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CURS 2018/2019 

Núm. de la sessió 1/2018 

Data 05 d’octubre 2018 

Hora de començament: 17.05 hores 

Hora d’acabament: 19.20 hores 

Lloc: menjador de l’escola. 

 

Assistents: 

Cristina Muns (comissió de tresoreria) 

Elisabet Lorca (Secretaria -comissió de menjador) 

Anna Trillas (Comissió de menjador- vocal) 

Sergi Vallès (Comissió d’extraescolars- vocal) 

Eduardo Lozano (Comissió d’extraescolars- Tresoreria-vocal) 

Aida Moral (Comissió de biblioteca - vocal) 

Laura Gil (Comissió de festes - vocal) 

Germà Maurici (Comissió de festes – vocal) 

Carme Estévez (Comissió de festes – vocal) 

Míriam Gallego (Delegats -Comissió web i xarxes socials- vocal) 

Anna Rovira (Comissió de Pedagògica – Consell escolar) 

Esteve Corominas (Director de l’escola) 

Excusen la seva assistència: 



 

Miquel Aparicio (President) 

Gloria Martínez (Comissió de biblioteca - vocal) 

Cristina Tanco (Comissió de festes- vocal) 

Ordre del dia: 

1.    Benvinguda a totes les famílies. 

2.    Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

3.    Presentació dels membres de la junta actual i comissions. 

4.    Presentació i votació de la nova junta. 

5.    Presentació del tancament 2018/2019. 

6.    Presentació i aprovació del pressupost 2018/2019 . 

7.    Informació sobre el menjador. 

8.    Informació sobre la Biblioteca i reciclatge de llibres. 

9. Informació sobre les Activitats Extraescolars.  

10.   Informació sobre festes. 

13.   Informació sobre Delegats. 

14.   Informacions sobre la Piscina, l’Acollida i la Web.  

15.   Convit a participar amb l’AMPA:  Formes de participar. 

16.   Torn obert de precs preguntes i suggeriments. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

La Cristina Muns dóna la benvinguda a totes les famílies. 

- Lectura acta anterior: 

El Sergi Vallès llegeix l’acta de l’assemblea del curs 2017/2018 i es ratifica. 

L’Eli explica que hi ha hagut famílies que van sol·licitar que enviéssim l’acta de l’assemblea del 

curs passat per mail, però tal com vam explicar a aquestes famílies, l’AFA no disposava dels mails 

de tots els socis. 

Aquest curs estem sol·licitant aquestes dades, les estem actualitzant, per tant el curs vinent 

podrem enviar l’acta de als socis que ho sol·licitin. Tot i això l’acta sempre està disponible per 

qualsevol soci o sòcies a secretaria de l’AFA.  



 

-Presentació dels membres de la junta actual i comissions. 

Els membres de la junta es presenten i expliquen en quina comissió estan. 

-Ratificació de càrrec: 

Tots els membres ratifiquen el seu càrrec, menys Txell Giménez, Marta Torres, Rosa Vilanova, 

Aida Navales, Cales Rull i Cristina Nuñez que es donen de baixa de la junta de l’AFA. 

-Tancament del curs 2017/2018 

Es lliure un full amb tot el tancament i pren la paraula la Cristina Muns, Tresorera. 

La Cristina explica el tancament del curs anterior, que hi ha hagut 2.000 euros de pèrdues. Les                 

principals pèrdues venen de la biblioteca i el menjador. 

L’acollida i extraescolars ha funcionat molt bé i el tancament ha sigut molt bo. 

- Pressupost 2018/2019 

Continua tenint la paraula la Cristina Muns. 

Per compensar la pèrdua del menjador es proposa apujar els preus del servei d’acollida de 32 a                 

35 euros els fixes i els esporàdics de 3,5 a 3,80 euros.  

Es fa una votació i s’aprova aquesta pujada. 

També proposem la pujada del servei de menjador de 6,70 a 6,90 euros els menús fixes i                 

esporàdics 7 a 7,20 euros i els no socis de 7,80 euros a 8 euros. 

Es fa una votació i s’aprova aquesta pujada. 

-Calendari de pagaments. 

Informem que el calendari de pagaments no l’entreguem perquè faltava fer l’aprovació de la              

pujada de preus a l’assemblea.  

Aquest any, donem l’opció que les famílies puguin domiciliar la factura de menjador. També es               

pot continuar fent a través de transferència o través del caixer, a voluntat de cada família. Per                 

tant, la domiciliació de factures ja es fa en totes les activitats menys reciclatge i primer pagament                 

d’extraescolars.  

La Cristina també explica que amb el document SEPA que estem fent signar a les famílies que                 

opten per l’opció de domiciliació dels rebuts, fa que les famílies només tinguin 59 dies retornar els                 



rebuts, i no gairebé un curs escolar, com passava anteriorment a signar aquest document. En cas                

de retorn de rebut les famílies es faran càrrec de la comissió.  

-Menjador: 

Agafa la paraula, Elisabet Lorca, explica que aquest any ja s’està fent el segon torn al menjador, 

ja que hi ha una mitjana de 120 nens. 

Comenta que seguim estant inclosos dins del projecte d’escola amb cuina promotora de 

l’alimentació mediterrània. 

També explica el funcionament de la creació dels menús, que és la Núria, la cuinera, que fa els 

menús del mes i l’envia a la Regidora de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i allà es revisa la 

quantitat de racions mensuals/setmanals de cada grup d’aliments. 

La regidora després ens comunica si s’ha de fer algun canvi o no al menú. 

Explica també que el Lluís, que és el coordinador del menjador, ja té el projecte de menjador 

acabat, ja que s’ha tret el títol de director de lleure. Expliquem que aviat penjarem aquest 

projecte a la web de l’AFA tal com han demanat diverses famílies. 

L’Eli comenta que tots els monitors ja s’han incorporat menys la Cèlia que ha trobat una altra                 

feina. Al seu lloc hem incorporat a un monitor nou. També tenim una monitora de baixa mèdica                 

que aviat hem de substituir, ja que la ràtio no para de pujar. Per últim la Vicenta que feia la                    

neteja del menjador ha demanat una excedència durant aquest curs i hem buscat un altra               

persona per fer la neteja. 

També comenta que l’Anna Trillas, segueix fent la proposta de menú per sopar. I ara formarà                

part de la comissió de menjador. 

L’Anna explica que com ella és dietista pot fer propostes a la cuinera perquè ella pugui tenir més                  

idees per poder fer els menús.  

Una mare pregunta, si hi ha algun motiu pel qual els menús s’han introduït més menús sense 

carn, ja que el curs passat es va decidir que el menú no es canviaria. L’Anna li explica que la 

regidora de salut fa suggerències sobre els menús, com introduint el dia sense carn. Una altra 

mare pregunta per les salses com la maionesa i el kepchup. L’Anna li explica que no hi ha d’haver 

en un principi si no es un plat que ja el dugui.  

Un pare pregunta que sabem sobre el decret de menjador. Comentem que estem dins del consell 

d’AFAS i que estan proposant fer una reunió especifica sobre aquest tema degut a que moltes 



escoles estem implicades. Aquesta reunió anirà algun representant de FAPAC i de la Generalitat. 

L’Eli també comenta que el dia 17 d’octubre hi ha la primera reunió del Consell Escolar municipal i 

allà li preguntarem a la regidora. 

-Biblioteca: 

L’Aida Moral explica que continua havent-hi molts impagats. 

Es recalca que la biblioteca es fa servir en l’horari extraescolar però també en horari lectiu. Que 

l’AFA té contractada a la Maria, que és la persona que s’encarrega d’ajudar els nens i nenes dins 

l’horari extraescolar a la biblioteca. 

Es fa un debat amb propostes per poder animar a la gent a pagar aquesta quota de biblioteca i 

proposen fer una comissió de comunicació. Hi ha famílies que demanen més informació perquè no 

s’havien assabentat que hi ha una quota de biblioteca i les coses que fa l’AFA per aquest tema.  

-Reciclatge de llibres:  

L’Aida explica que aquest projecte funciona molt bé. Seguim mantenint els preus de 10 euros el 

cicle mitja i 20 euros cicle superior. Però que té poc recorregut, ja que, al projecte de l’escola 

està previst que vagin desapareixent els llibres. 

Una mare pregunta perquè sempre es recomana comprar els llibres a la llibreria Mulassa. L’Aida li 

comenta que això es una tema d’escola no de l’AFA.  

L’Esteve li explica el perquè. 

-Extraescolars: 

El Sergi Vallès comenta que totes les extraescolars han sortit endavant menys Hip-Hop i teatre 

per cicle superior. La extraescolar de experimenta ha tingut bona acceptació. 

Una mare comenta que podrien passar informació de quan poden fer les propostes per proposar 

una extraescolar. El Sergi i L’Edu li comenta que les propostes són benvingudes el mes d’abril, 

per que al maig haurien de tindre les propostes per poder valorar-les i passar-les al juny. Una 

mare comenta si es podria fer teatre amb anglès. L’Edu li explica que no podem fer aquesta 

activitat d’anglès, ja que a l’escola ja s’està fent aquest tipus d’activitat. 

Festes: 

La Laura explica que les festes ja estan establertes. Que necessitem col·laboradors per poder 



ajudar a organitza les festes. 

-Delegats: 

Pren la Paraula Míriam i explica que aquest grup està creat per transmetre informació de l'escola i 

de l'AFA a totes les famílies i els dubtes que puguin sorgir. 

Una mare comenta que ha enviat un mail, que surt a la pàgina web de l’AFA, però no ha tingut 

resposta. Li comentem que no l’hem rebut i que el revisarem. 

La mare exposa que ella es presenta voluntària per poder revisar els documents que envia l’AFA i 

rectificar-los per que siguin inclusius en matèria de gènere abans de fer-los públics. Ens sembla 

una bona idea i li comentem que ens posarem en contacte amb ella.  

-Informacions sobre la Piscina, l’Acollida. 

La piscina segueix tot igual. 

Aquest curs tornarem a proposar l’acollida el mes de juny durant la jornada continua, ja que el                 

curs passat va funcionar molt bé.  

 

-Convit a participar amb l’AFA: 

Diverses persones volen entrar a formar part de la junta, l’Eli pren nota dels mails i telèfons de                  

les mares interessades. També hi ha famílies que s’ofereixen a col·laborar quan sigui necessari              

dins les diferents comissions.  

-Torn obert de precs preguntes i suggeriments. 

Els socis i sòcies creuen que s’hauria de crear una comissió de comunicació, per explicar tot el                 

que es fa l’AFA dins l’escola, i quins beneficis hi ha si són socis i sòcies de l’AFA, i les coses que es                       

van fent durant el curs, com per exemple la monitora que acompanya els nens d’infantil a la                 

piscina, la rua de carnaval, les medalles de la festa de l’esport..... 

Una mare comenta que s’hauria de votar per si volem entrar a ser part dels Consell d’AFAS. L’Eli i                   

L’Aida li expliquen que des del curs passat ja formem part del Consell d’AFAs i hem assistit a les                   

reunions. 

Tal com vam explicar el curs passat a aquestes reunions ha d’assitir algun membre de la junta, ja                  

que es tracten temes de dins la junta i el funcionament d’aquesta. També expliquem que encara                



no tenim representant per poder anar i que si algú està interessat, pot venir a la junta per poder                   

portar aquest tema.  

La mateixa mare proposa canviar el estatuts de l’AFA, demanar crear un grup de treball amb un                 

membre de la junta i alguns col·laboradors. La Cristina li comenta que això porta molta feina i                 

s’ha de plantejar molt bé. L’Esteve li comenta que la junta de l’AFA està assumint moltes gestions                 

del dia a dia, i que per tant hi ha d’haver unes prioritats. 

Una mare agreix a la junta tota la feina que fan per tots els socis i sòcies. 

Es dóna per acabada la junta a les 19:20 

 

 

Signat  

 

 

Secretària           President  

Elisabet Lorca Fernández   Miguel Angel Aparicio Lopez 


