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Reunió de la junta de l’AFA 
 

Dia:  08 / 10 / 2019 
 
Hora: 21 h 
 
Assistents:  Maria, Noemí, Eva, Rozenn, Manel, Eli G. Jesybel, Núria, Bàrbara, David i Montse. 
 
Ordre del dia: 

1. Iniciatives mare de P3 
2. Tancament nou socis 2019-2020  
3. Cursa de la dona 

4. Reunió delegats 
5. Xerrada 
6. El nostre paper a la junta 
7. Concert de Nadal  
8. Proposta pare P3 pel solar 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Iniciatives mare de P3 
Comencem la sessió escoltant la Tània, mare de la Clàudia de P3, que ha estat convidada per 
explicar-nos un parell d’idees que li ronden pel cap. 

 En primer lloc comparteix amb nosaltres una proposta de recaptació de fons per l'escola: 

“A l'escoleta on va anar la Clàudia, per nadal es preparava una panera amb alguns premis 
materials que aportaven les famílies, però la majoria eren "serveis" que oferien, per exemple...   
si un pare o mare era fisio i li venia de gust aportar alguna cosa a la panera, oferia una sessió de 
massatge, o si d'altre tenia un celler, oferia una cata de vins... La venda de paperetes va tenir 
molt d'èxit donada l'originalitat dels premis. El que es feia en compensació amb les famílies que 
aportaven serveis o quelcom a la panera, era que tenien menys paperetes a vendre.” 

A la junta ens sembla interessant aquest tipus d’acció i en prenem nota per fer-ho més endavant. 

 Per altra banda ens mostra el seu interès en proposar que l’escola participi en la rua de 
Carnestoltes del barri.  
Des de la junta proposem explicar aquesta inquietud en el correu de divendres per tal de 
posar en contacte aquelles famílies que puguin estar interessades i crear una comissió. 
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2. Tancament nous socis 2019-2020 
Esperarem una mica per fer la renovació de dades de socis a la FAPAC perquè encara estan 
entrant alumnes nous a l’escola. 
 

3. Cursa de la dona. 
De moment ja tenim 24 persones inscrites. 
Es comenta que potser caldria donar informació més precisa de la que hem donat fins ara i 
possiblement s’hi animarà alguna persona més. 
Pel que fa a l’entrenament es proposarà quedar dos dies a la setmana fent diferents grups, 
un sortirà a les 20h i l’altre a les 21h.  
Per complementar l’entrenament l’Eli s’ofereix per dirigir sessions en les que ens ensenyarà 
exercicis basics (estiraments, abdominals,…). Aquestes sessions duraran 1 hora i es faran per 
la tarda al pati de l’escola. 
La finalitat de participar a la cursa també és la recollida de diners per donar a alguna de les 
associacions que hi participa. S’enviarà un correu a totes les famílies informant que hi haurà 
una caixa perquè hi col·labori tothom que vulgui, independentment de si corre o no. 
 

4. Reunió delegats i delegades. 
Ja tenim data per la reunió de delegats i delegades, es farà el 23 d’octubre. 
Ja s’han fet les reunions de classe de gairebé tots els cursos, convocarem ja als delegats que 
són nomenats i els de 3r i 4t a l’endemà de la seva reunió. 
Decidim convidar els exdelegats i exdelegades del curs passat perquè vinguin a explicar la 
seva experiència. Enviarem un correu d’agraïment i els demanarem que aquells que puguin 
i/o vulguin vinguin a fer el traspàs als nous delegats. 
 

5. Xerrada 
Sabent que l’escola comparteix amb la junta l’interès en fer una xerrada sobre sexualitat, els 
passarem les dues propostes que ens han arribat des de l’associació AFIN perquè valorin 
quina pot ser més interessant. 
Enviarem un correu per concretar la data i el possible tema. 
 

6. El nostre paper a la junta. 
La Montse continuarà encarregant-se d’elaborar els menús conjuntament amb la Pepa. 
També farà de pont entre la junta i la Mia. 
La Maria seguirà encarregant-se de les subvencions. Comenta que es necessari coordinar les 
que es presentaran perquè no acostumen a donar-les totes. També ens planteja si cal 
presentar-les totes ja que és un esforç que no sempre compensa econòmicament, com per 
exemple la de cultura i esport.  
Es proposa que les subvencions que demanen les comissions les facin ells mateixos i la junta 
s’encarregarà només de revisar-les. 

L’Eli ens comenta que hi hagut algun error en el cobrament de rebuts. La Cooperativa es posarà en 
contacte amb les famílies per solucionar-ho. 

Els punts 7 i 8 de l’ordre del dia queden pendents per la propera junta. 
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