
Acta de l'Assemblea General AFA
10 d'octubre de 2019

Reunits en assemblea, a les 16.45h del dia 10 d’octubre de 2019, els assistents que la formen són 
informats dels diferents punts anunciats en l’ordre del dia de la convocatòria:

1. L'AFA som tots. Què fa i per a què serveix l'AFA.

La presidenta de l’AFA, Montserrat Masip, presenta l'associació als assistents.
L’associació de famílies d'alumnes d'una escola la formen tots els pares i mares que en són socis, 
mitjançant el pagament d'una quota anual per família de 22 euros.
Tal com marquen els seus estatuts, a l’AFA hi ha una part més visible formada per la Junta 
Directiva, però volem transmetre que aquesta junta és oberta a tothom i que tots podem 
participar-hi d'una manera o altra.

Ser membre de l’AFA suposa, entre d’altres:
• Tenir dret a participar en la socialització de llibres.
• Tenir dret a que els nens puguin fer extraescolars.
• Poder participar en les festes que s'organitzen juntament amb l'escola com són la 

Castanyada, Carnestoltes o Sant Jordi.
• Poder participar en la festa de l’AFA que es celebra a final de curs.
• La revista.
• El web de l'escola.

La nostra AFA està organitzada en diferents comissions temàtiques, a través de les quals es 
gestiona, conjuntament amb l'escola, aspectes tan importants com el servei de menjador, el servei 
d'acollida, les activitats extraescolars o la socialització de llibres.

2. Presentació de la Junta de l’AFA per al curs 2019-2020.

El secretari, l’Alfredo Estupiñán, presenta a la Junta Directiva davant els assistents a l'assemblea:
• Presidenta: Montserrat Masip
• Vicepresidenta: Begoña Urdiales
• Tresorera: Mayte Caparros
• Secretari: Alfredo Estupiñán
• Vicesecretari: Xavi Torrell
• Vocals: Ruth Ontoso, Marga Hernandez, Sonia Rodriguez, Rocío García i Marta Pujol.

Com a convidats a la celebració de l'assemblea, es presenten en Carlos i la Isabel, com a 
representant i coordinadora respectivament, del servei de temps del migdia de l'empresa Tots a 
Taula. Tots dos exposen els objectius i projectes que s'estan duent a terme i que es faran en un 
futur, sempre amb les millores oportunes perquè alumnes i famílies estiguin satisfets del servei 
que donem a l'escola.

3. Presentació de les diferents comissions.

El secretari presenta les diferents comissions i seguidament, un component de cadascuna d’elles 
exposa en què consisteix aquesta comissió, la seva finalitat, projectes i objectius.
Es comenta també que actualment hi ha aquestes comissions, però que no és una llista tancada, 



sinó que es poden crear i/o desfer les comissions necessàries o que se’ns acudeixi en funció de les 
necessitats de l’escola. Es fa referència a fa un parell d’anys, quan es va crear puntualment una 
comissió mixta AFA-Escola per a fer la remodelació del pati, la qual precisament s’ha demanat des 
de la directiva de l’escola que es reactivi per a fer algunes millores necessàries. 

-Comissió de festes: S'exposa als present en què consisteix aquesta comissió. S'encarrega de 
preparar, contractar i d'estudiar tot allò necessari perquè tant les festes que es fan juntament a 
l’escola, com la festa de final de curs, siguin un èxit.
S’explica que es demanarà la participació dels alumnes del col·legi per adornar, de forma 
representativa segons l’època de l’any, els passadissos de l’escola (atenent cada temàtica, com 
poden ser adorns per a la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, etc.).

-Comissió de xarrades: S'explica en què consisteix aquesta comissió. Aquest any, es realitzarà la 
formació de primers auxilis, entre d’altres, a l'espera del programa del PAEF.

 -Comissió de revista: Inicialment hi ha dubtes del seu seguiment; la proposta per part de les 
famílies és que segueixi, però quedem a l'espera de resposta per part dels seus components.

-Comissió de cooperació: S'explica que se seguirà amb els taps solidaris, i es comenta el seguiment 
que es fa del lloc i la finalitat a que es destinen. Aquest curs, la recollida es farà el primer dimecres 
de cada mes.

-Comissió de casal: S'exposa que es dediquen a buscar casals per a l’estiu, on els nens i nenes 
puguin gaudir de les diferents activitats que ofereixen l'empresa contractada. A banda, durant el 
temps que dura el casal, fan seguiment del servei i de les possibles incidències que puguin sorgir, i 
comparteixen amb les famílies els comunicats que fa l’empresa encarregada. Posteriorment, es fa 
una reunió de seguiment i valoració global de tot el temps de casal. Aquests curs passat es va 
contractar el Consell Esportiu, el qual resta pendent de valoració, tot i que en global, la valoració 
tant dels participants, com de pares i Consell va ser molt positiva. 

-Comissió de pares delegats: Des de l'associació, veiem factible mantenir aquesta figura per a les 
comunicacions, independentment que entre directiva del col·legi i les famílies, els comunicats es 
passin a través de l’aplicació per a mòbils Dinantia.

 -Comissió de web: Es comenta en què consisteix la comissió, el funcionament i la finalitat de tenir 
la pàgina web.

-Comissió d'extraescolars: la missió d’aquesta comissió es resumeix en gestionar totes les 
activitats extraescolars que es realitzen a l'escola, en gran part amb la coordinació de personal del 
Consell Esportiu de l'Ajuntament. Es presenta al nou coordinador, el Jordi, qui substitueix a 
l’Andrés. Es presenten les activitats que han sortit. 

-Comissió d'acollida: S'explica per part dels seus representants que, tant en horari de matí (de 8.00 
a 9.00h) com de tarda (de 16.30 a 17.30h) s’ofereix aquest servei, del qual les famílies en poden 
fer ús per a qualsevol circumstància. Actualment, la persona encarregada de fer el servei és la 
Maria José, monitora també del servei de menjador.

-Comissió de menjador: Aquesta comissió és mixta AFA-Escola i s’encarrega de contractar 
l’empresa que dona el servei de temps de migdia i gestionar, conjuntament amb Tots a Taula i 



l’escola, qualsevol millora del servei del menjador. Recull i trasllada les inquietuds de les famílies i 
alumnes a l'empresa contractada, amb reunions periòdiques en les que també es fa el seguiment 
del servei rebut, sempre amb l'objectiu de millorar.

-Comissió de socialització de llibres: Es comenta les seves funcions que bàsicament consisteix en 
folrar els llibres i fer seguiment de que es troben en bon estat.

4. Composició del Consell Escolar.

Seguint amb l’ordre del dia de l’assemblea, s’explica en què consisteix aquesta figura, es detalla 
qui en forma part (pares/mares i professors) i com es fa l’elecció dels seus membres, que es 
renoven cada dos anys. 

5. Diversos.
      
Es  torna a animar a les famílies presents per a participar de la associació de l’AFA.

6. Precs i preguntes.

• Es proposa penjar les activitats que realitza el servei de temps de migdia per Dinantia.
• Actualment no es notifica els canvis de menús per via Dinantia, sinó que es fa via delegats, 

però s’estan fent proves per a que aquesta informació també es comuniqui a través de 
l’aplicació mòbil.

• Aquest curs la temàtica del menjador és Aliment Combinat. Es triarà un aliment amb el 
qual es treballarà i es faran menjars dirigits a aquest aliment (han començat amb el 
moniato).

• S'exposen queixes en activitats extra escolars al no haver-hi per a alumnes de P3.
• Ens comenten que en l’activitat de Karate el monitor lliura els alumnes a les famílies sense 

conèixer-les, podent crear confusions.
• Del casal d'estiu, els assistents expressen que el pagament de la inscripció hauria de poder 

fer-se fraccionat i no tot de cop. 
• Una mare que assisteix a l'assemblea, vol formar part de la comissió de Socialització.
• Es comunica les famílies presents que, seguint les normes del centre i de la direcció del 

col·legi, es durà a terme un exercici d'evacuació d'extra escolars. S’informa que els 
monitors i el coordinador faran una formació per a això.

• Una altra mare comenta que els llibres que socialitzat no estan en bones condicions. És 
comentarà en Consell escolar. 

• I per últim una mare ens demana col·laboració per aconseguir personal sanitari per la 
situació que estan vivint amb el seu fill. La convidem a venir a la reunió de L'AFA per 
plantejar el problema. 

No havent més consultes o comentaris per part de les famílies, sobre les 18.30 hores  es dona per 
finalitzada l’assemblea.

Els representants legals de l’associació signem aquesta acta de l’Assemblea General de l’AFA Sant 
Josep-El Pi, a data 10 d'octubre de 2019.



Presidenta Secretari

               Montserrat Masip     Alfredo Estupiñán


