
ACTA REUNIÓ AFA 20 DE JUNY DE 2019

Reunits:
Montse, Alfredo, Begoña, Xavi, Gemma, Marta, Rocío, Nati, Ana, Ruth, Mayte, Clara, 
Mercè i Montse Rubio.

S’inicia la reunió a les 16.00 h començant per donar la benvinguda a dues mares que 
s’incorporen activament a l'associació:  Mercè Matamoros i Montse Rubio.

Tot seguit, es comencen les valoracions fetes per les diferents comissions i directiva 
de l'AFA.

Comissió de Festes:
Es fa valoració de la festa de final de curs que va tenir lloc el passat 14 de juny, en la 
que hi van haver algunes incidències (no percebudes pel conjunt de famílies que 
gaudien de la festa).

Es destaca que l'empresa encarregada de muntar els jocs i els inflables va arribar tard, 
que van posar uns jocs que no s'havien contractat, i que el discjòquei no era el que 
havia de venir inicialment, a causa d’una lesió.

Per part de la colla de Tabalers, no hi havia ningú de la colla per a liderar l'animació.

Els tallers muntats per cada classe, han funcionat prou bé. Es comenta la poca 
participació de les famílies voluntàries per acompanyar a l'activitat en alguns grups 
classe, com la de primer. 

Per a la festa de final de curs de 2019 - 2020, s'ha acordat que es seguirà realitzant 
els tallers de les diferents classes, però en cas que no haguessin famílies voluntàries 
per realitzar l'activitat, aquest curs no farà l'activitat que li correspongui.

Els inflables van ser tot un èxit.

Per al muntatge i desmuntatge de la tarima, van haver moltes famílies que van ajudar,

Aquest any, l'Ajuntament ha proporcionat per a l'esdeveniment 350 cadires i 44 taules.

Es van fer un total de 16 actuacions musicals dels alumnes de l’escola, que van 
agradar molt a les famílies presents. Per part de la comissió, valoraran en el curs 
vinent limitar les actuacions a un menor nombre d'elles.

Els focs artificials, van agradar moltíssim a les famílies.

Comissió de Solidaritat - Cooperació:
En la seva valoració trimestral, comenten que les polseres Candela es tornaran a fer el 
curs vinent, ja que ha tingut moltíssim èxit i implicació per part de l'alumnat i de 
l’escola. Als cursos de 4t, 5è i 6è, se'ls va mostrar un vídeo informatiu del mateix, en 
què hi va haver motivació, sobretot a 6è.

D’altra banda, s’explica que hi ha hagut un reconeixement cap a l’escola per haver 
desenvolupat l'activitat, donat per l'Hospital Sant Joan de Déu.

Es seguirà realitzant la recollida de taps solidaris un cop al mes.

La xocolatada solidària, avaluada com a èxit, es torna a proposar per al curs vinent.



Comissió de Menjador:
Es felicita a la coordinadora d'aquest curs 2018-2019, la Imma, per la seva bona gestió 
i fer amb les famílies i la pròpia comissió.

Per al curs vinent, tornarà a ser la coordinadora la Isabel, qui es reincorpora de la seva 
baixa maternal.

La comunicació durant el trimestre, ha estat molt fluïda. Les famílies que deixen als 
seus fills al menjador, s'han involucrat amb la coordinadora i han vist resoltes totes les 
dubtes que hagin pogut tenir en el transcurs del curs escolar.

Des de l’Ajuntament es va realitzar una inspecció rutinària, en la que es va concloure 
que les notes que el monitoratge de menjador fa a les famílies, s’han de limitar a 
temes estrictament del menjar, a les incidències que es puguin donar en temes de 
l’alimentació. Les notes relatives a d’altres aspectes, a nivell de comportament o 
actitud, incidències de relació entre alumnes com baralles o discussions, i fins i tot les 
que es fan quan algun nen/a es fa mal en l’estona del temps del migdia, o altres 
causes que no siguin pròpies del servei de menjador, les han de fer i entregar el tutor 
de la classe corresponent o la direcció del centre, en el seu defecte.

La festa de final de curs (festa de l'escuma) es valora positivament, malgrat hi havia 
menys pressió de l’aigua que l’any passat, per motius aliens a l’aparell.

Es proposa des de Tots a Taula un replantejament en el nombre de monitors per el 
curs vinent, tenint en compte la ràtio regulada. A la darrera reunió en comissió, es va 
recordar l’acord inicial amb l’empresa de mantenir un monitor per cada grup classe 
més la coordinadora alliberada, i a més, s’està a l’espera d’un nou decret que sortirà 
abans d’acabar l’any, on es regula aquest tema de les ràtios.

Per aquest proper curs 2019-2020, com a novetat, a les famílies de P3 se’ls ha 
proporcionat una carpeta en la qual es troba tota la informació del servei de menjador, 
per a una millor gestió entre famílies i temps del migdia.

El cànon dels anys anteriors que estaven pendents, s'ha regularitzat i cobrat 
correctament.

Comissió de Socialització:
Com cada any, a principi de curs es va realitzar el folrat dels llibres que va ser 
necessari.

Comissió d’Acollida:
El cobrament del cànon acordat a principi de curs s’ha realitzat correctament.

Al llarg del curs, tant el servei d’acollida de matí com de tarda ha estat satisfactori i 
amb un bon número d’alumnes, sent més sol·licitat el torn del matí.

Per al proper curs, es seguiran oferint els dos serveis de matí i tarda.

Comissió d'Extra Escolars:
Es destaca que el coordinador ha estat a l'alçada de les circumstàncies.

Des principi de curs, la comissió ha intentat contactar amb els referents de la colla de 
Tabalers, però fins a la data no s'han pronunciat. Per al curs que entra, no hi haurà 
aquesta activitat.

Per al curs 2019 - 2020, l'activitat de Robòtica es seguirà fent però en horari de migdia 



(encara per concretar), per motius de falta d’espais en horari de tarda.

Pel que fa al futbol, es valora formar un equip de pre-benjamí per a participar en 
tornejos, que serien els divendres a la tarda.

Es continuarà amb l'activitat de gimnàstica artística i es proposa una nova activitat, el 
Karate.

L'activitat de balls per als cursos d’infantil, “juguem ballant” es començarà al gener de 
2020 (segon trimestre).

A l'inici del curs escolar, hi haurà una setmana de “portes obertes” de les activitats 
proposades per a que els alumnes les vegin i puguin escollir l’activitat o activitats que 
realitzaran durant el curs com a extraescolar.

Es planteja no realitzar la festa de final de curs a extraescolars i només realitzar les 
exhibicions en què se'ls obsequiarà als participants amb un recordatori.

Es seguirà amb la figura del coordinador per a les gestions de les extraescolars.

L'horari de les activitats, excepte robòtica, serà de 16.45h a 17.45h per a un millor 
aprofitament de l'hora.

Comissió de Delegats:
Ha funcionat amb normalitat.

Es realitza un canvi intern de la persona encarregada d’aquesta comissió, passant a 
ser la Marta Pujol.

Comissió de Revista:
A causa del problema informàtic que va impedir la recepció de les notes dels alumnes 
el darrer dia del curs, no s'ha pogut entregar la revista com s'havia d'esperar. Es 
lliurarà juntament amb l’entrega de les notes.

Comissió Econòmica:
Sense novetat, la gestoria que fa el servei funciona segons les expectatives.

Comissió de Casal:
Aquest any pel casal d’estiu s’ha fet contracte amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet, 
qui ha portat totes les gestions dels permisos pertinents.

Les integrants de la comissió, valoren positivament el començament d'aquest casal i 
esperen fer una bona valoració a la finalització del mateix.

Hi haurà una nit que ja està autoritzada, en què els participants al casal es quedaran a 
dormir al recinte de l’escola, que serà el dia 18 de juliol.

Comissió de pares (xarrades):
Al llarg d’aquest curs escolar s'han realitzat diverses xarrades, però no hi ha hagut la 
participació que s'esperava per part de les famílies.

Des de l'Ajuntament, i en col·laboració amb ells, estem en un programa en què es 
forma als representants de la comissió per traslladar a la resta de famílies les xarrades 
d’”Educar no és tan difícil". Per al proper curs es seguirà amb el programa i noves 



xarrades, esperant més participació de les famílies.

Al tenir èxit d'assistència familiar, les xarrades de Prevenció i Primers Auxilis a la llar, 
es tornaran a realitzar el proper curs escolar.

Comissió Web:
Sense cap novetat.

Altres temes d'interès:
Es realitza la valoració per part de les diferents comissions dels punts pertinents de la 
Memòria del curs 2018-2019.

S'ha de gestionar per al primer trimestre del proper curs, la formació i l’exercici 
d’evacuació de les activitats extraescolars en tema de "Prevenció i evacuació".

L'equip de futbol sala de pares, si per al curs que ve hi ha prou famílies que estiguin 
interessades en fer l'activitat, es tornarà a realitzar.

S'han realitzat millores a les aules d'infantil i primària: s’han instal·lat lleixes a P3, P4 i 
P5, per a poder col·locar les caixes dels alumnes, i s’ha posat parquet al terra i 
mobiliari nou (taules i cadires a infantil i cicle inicial).

Es nomena a la Marta Pujol, com a nova representant del AFA per al Consell Escolar, 
atès que la Gemma marxa aquest curs vinent de l’escola.


