
 

 

 

Ordre del dia 

1. Quotes i espai de migdia: 
2. Definir les tasques a assumir per part de la junta i qui se'n fa responsable: 
3. Preparació assemblea general: 
4. Subvencions 
5. Reunió delegats, coordinadora i juntes obertes 
6. Usos del WhatsApp junta AFA 
 

 

Reunió junta AFA, 28/9/2020 

Assisteixen Eva, Marta, Manel, David, Núria, Jesybel, Xalesta, Montse, Eli A., Bàrbara, María 

 

1. Quotes i espai de migdia: 
 
S’acorda que el menjador en dies esporàdics costarà 7,9 euros per poder cobrir les despeses 
de forma proporcional.  
 
Per resoldre la situació amb les famílies que no volen pagar els 20 euros mensuals que costa el 
servei de migdia (que inclou monitors per tots els grups, menjar, cuina i despeses 
administratives de gestió que assumeix la cooperativa), es proposa que la cooperativa expliqui 
millor les activitats que es fan al migdia. També s’hauria d’explicar millor les tasques 
administratives que fa la cooperativa. Explicar tarannà de la cooperativa i la socialització.  
 
Els 20 euros + 6’2 es destinen a pagar als monitors extres, qualitat de menjar, ajudants de 
cuina, coordinadora de monitor. L’augment de grups fa que es necessitin més monitors. Hi ha 
un monitor que al migdia assumeix la feina de Javi. 
 
Tenim un contracte signat amb la cooperativa per 3 anys. 
 
Es valora la qualitat de la feina que fa la cooperativa. 
 
Es comenta que diferents cursos estan veient moltes pelis i videos al migdia i que no és 
correcte. S’ha de fomentar l’ús del pati i de l’aire lliure. Es parlarà sobre aquest tema amb la 
cooperativa.  
 
S’ha de parlar amb cooperativa i escola per definir millor les activitats de migdia. Montse parla 
amb Mia. Tenim molts dubtes sobre el plantejament per aquest any les activitats de música i 
parcs i en general de les activitats de migdia en un context de Covid.  
 
2. Definir les tasques a assumir per part de la junta i qui se'n fa responsable: 



 

 
Hem de fer un nou repartiments de tasques de la junta.  
 
Correus del divendres: Rozenn 
 
Convocar juntes, fixar l’ordre del dia i fer el seguiment mensual de les tasques que toquen per 
calendari: Eli A. 
 
Gestionar el correu de la junta: Núria. 
 
Consell escolar: David pot continuar representant a l’AFA i elaborar el resum per penjar al web. 
Montse també s’ofereix per donar suport. 
 
Enllaç amb l’escola és la Montse, Xalesta amb la cooperativa i entre elles es coordinen. 
 
Tresoreria: Eva 
 
Subvencions: María 
 
Accés al drive, penjar-les, enllaç amb la comissió de comunicació: Manel 
 
Actes: David i María 
 
Gestió del llistat de famílies sòcies, altes i baixes: Marta G.  
 
 
 
3. Preparació assemblea general: 
 
Pel que fa a l’assemblea telemàtica, es parlarà amb Marga per realitzar una convocatòria 
conjunta. Pel que fa a la delegació de vot, de moment no es pot delegar perquè no sabem com 
fer-ho telemàticament. També es plantegen dubtes amb l’assistència i recompte de vots, que 
es parlaran amb Marga. Marta busca l’ordre del dia. 
 
Comptes/Eva: pendent dels impagats per tancar els números que cal enviar abans de 
l’assemblea. La junta considera que no es tasca seva reclamar els impagats (protecció de 
dades), es comentarà a la direcció del centre i a la cooperativa. 
 
 
4. Subvencions 
 
Per la següent junta 
 
5. Reunió delegats, coordinadora i juntes obertes 
 
Normalment la reunió de delgats es feia després de la reunió de classes.  
 



 

Marta proposa que la coordinadora estigui més centrada en qüestions pedagògiques i que la 
participació i les inquietuds de les famílies es canalitzin via junta oberta. Molta informació de 
què es treballa a cada curs s’ha anat perdent amb els nous formats de reunions d’escola. 
Destaquem la importància de la figura dels delegats. Marta farà una proposta per escrit. En tot 
cas, l’escola i la cooperativa també han de donar resposta a segons quines inquietuds de les 
famílies.  
 
 
6. Usos del WhatsApp junta AFA 
 
Intentem prioritzar el correu sempre que es pugui i si hi ha una qüestió urgent puntualment 
podem recórrer al whatsapp.  
 
 


