
 

 

 

Ordre del dia 

1. Informació coordinadora AFAs Horta-Guinardó 
2. Reunions de delegades; junta oberta; coordinadora: Dates, preparació i contingut 
3. Impagaments voluntaris 
4. Aspectes pedagògics espai migdia 
5. Subvencions 
6. Acollida famílies P3 

 

 

Reunió junta AFA, 27/10/2020 

Assisteixen Eva, Marta, Manel, David, Jesybel, Xalesta, Montse, Eli, Bàrbara, Rozenn, María 

 

 

1. Informació coordinadora AFAs Horta-Guinardó 
 

Es vol potenciar que totes les AFAS vagin juntes per aconseguir millores a les escoles, camí 

escolar, però de moment no està molt actiu.  

Una de les demandes es que es talli el carrer. 

David s’encarrega de mirar com participar en el Consell de Barri per demanar que tallin el 

carrer. Proposem presentar-ho al proper consell de barri i si no ho accepten de cara a propers 

consells de barri, recollir signatures de les famílies per demanar el tall del carrer.  

 

2. Reunions de delegades; junta oberta; coordinadora: Dates, preparació i contingut 
 

Reunió de delegades. Montse, Jesybel i Noemi prepararan la reunió, si algú més pot donar un 

cop de ma, per dinamitzar-ho, endavant. 24 o 25 de novembre, se li proposarà a Mia. 

Junta oberta, desembre. Fem un doodle per decidir quin dia proposem, setmana 14 de 

desembre. Fem pluja d’idees per email. 

Coordinadora, gener-febrer. Setmana del 8 a l’11 de febrer. Donem voltes a com treure profit 

d’aquesta reunió per compartir informació de tots els cursos que pugui ser d’interès per totes 

les famílies, sobretot contingut pedagògics 

 



 

3. Impagaments voluntaris 
 

Es necessita esbrinar el cost total que representen els impagats voluntaris i veure qui o com es 

supleix aquest cost.  

Plantegem com garantir la sostenibilitat del menjador, no només degut als impagats 

voluntaris, sinó també a les famílies que no poden fer front al cost del menjador. 

Es proposa que es parli a la junta oberta el tema d’impagats 

Estem a l’espera de números per part de la cooperativa i també d’una comparativa del que es 

paga a altres escoles que s’està fent des de la coordinadora d’AFAs 

 

4. Aspectes pedagògics del migdia 

Proposem reprendre les reunions Escola-Cooperativa-AFA per parlar de l’espai de migdia. 

Montse parlarà amb Mia per fer una reunió. 

 

5. Subvenció AFA inclusiva 

Parlarem amb l’Elena per veure quines necessitats hi ha a l’escola i dedicar els diners de la 

subvenció  

 

6. Proposta per les famílies de P3 

Obrir l’hort algunes tardes per a fer trobades per grups de 6 per a que les famílies es puguin 

anar coneixent 

 


