
1 
 

 

Acta Reunió Junta 9/12/19 
 

Ordre del dia 
1. Concert de Nadal 
2. Activitat AFA per gener pel 50è aniversari 
3. Avaluació d'activitats AFA: cursa dona, xerrada, comissió rua carnestoltes. 
4. Junta oberta 
5. Coordinadora 
6. Portes ofertes 
7. Renovació tasques junta: actes 
8. Informacions cooperativa 
9. Resum consell escolar 

 

Desenvolupament de la reunió 
Assisteixen Noemi, Eva, Montse, Jesy, David i María 

1. Venda d’entrades divendres 13: es farà al menjador, estaran Jesy, Eva i Eli. Es 
preguntarà a l’escola si volen que es venguin llibres de l’aniversari a la taula de les 
entrades. 

Cantata: David, Eva i María arribaran a les 10’15 per controlar les portes i que ningú 
entri a dintre dels Lluïsos abans de l’hora. 

De cara a l’any vinent s’ha de pensar en buscar un lloc al que no superem l’aforament. 
Es parlarà amb l’escola. 

 

2. Activitat AFA gener. 

Proposem fer un mercat d’intercanvi de joguines, llibres i roba al pati de l’escola el 
dissabte 25 de gener. Es pot portar un màxim de 4 coses. 

Es proposa fer una xocolatada per recollir diners per l’aniversari. Xocolata + got de 
l’aniversari 2 euros. Hem d’esbrinar si podem aconseguir termos per conservar la 
xocolata calenta. 

 

3. Avaluació activitats AFA. 

Es fa una valoració molt positiva de la participació a la cursa de les dones malgrat que 
es comparteixen les crítiques al patrocinadors de la cursa i com es fa negoci d’una 
cursa suposadament solidària. En tot cas ha servit per fomentar l’esport entre les 
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mares de l’escola. A l’enquesta que es va fer posterior a la cursa, les participants van 
mostrar interès en participar a més activitats esportives. Es proposaran noves activitats 
més endavant.  

Pel que fa a la xerrada sobre sexualitat, en general va agradar molt i es valora 
positivament. Hi va haver força participació de famílies que no són de l’escola, el que 
obre de nou la reflexió sobre com fomentar la participació de les famílies a l’escola i a 
l’AFA. 

4. Junta oberta. Dimecres 15 de gener. Es proposa que la junta estigui centrada en 
escoltar idees i propostes sobre com fomentar la participació i que es faci un pica pica. 
 

5. Coordinadora. Es proposa que sigui dilluns 2 o dimecres 4 de març. Montse ho 
confirmarà amb la Mia. 
 

6. Portes obertes. Montse parlarà amb l’escola per veure com ens organitzem. 
 

7. Actes. María s’ofereix per fer-ho, l’Eli també s’ha ofert. Es proposa portar l’ordinador a 
les reunions per ser més efectives i que les actes no s’endarrereixin. La persona que 
faci l’acta s’ha de comprometre a fer el seguiment: que es corregeixi, que quedi 
penjada, etc.  
 

8. Pagaments assegurança. Al gener s’informarà a les famílies que al febrer es farà el 
cobrament de l’assegurança, ja que aquest concepte no havia quedat inclòs a la 
informació econòmica que s’havia fet arribar a principi de curs. 
 
Eva i Montse comenten que miraran alternatives de bancs per canviar el compte de 
l’AFA. 
 

9. Consell escolar. Al proper consell escolar David comentarà que hem de millorar la 
coordinació econòmica amb l’escola pel que fa a les despeses que ha d’assumir l’AFA i 
que l’escola ens ha de passar una planificació de despeses per a que podem decidir 
conjuntament com gastar els diners quan afecten a l’AFA. 
 

10. Properament sortirà la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament. Presentarem 
una per la junta i una altra per l’aniversari, demanant diners per la festa de fi de curs. 
S’informarà a les comissions que les subvencions estan a punt de sortir per si volen 
demanar diners. 
 

11. Comissió de Carnaval. Es proposa enviar un correu a delegats per a que informin a les 
famílies que s’està preparant la rua de Carnaval per si volen participar. 
 

12. Solar. David informa que la comissió de camí escolar està preparant una proposta per 
Decidim Barcelona, per la que es necessitarà suport de totes les famílies i també del 
barri. La junta dona suport a la iniciativa. S’ha d’enviar el correu als veïns. 


