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ACTA ASSEMBLEA D'AFA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2019-20 

 
 

 

 
 

Data: 25 d’octubre de 2019 

Hora d'inici: 17:10h 

Hora de finalització: 19:15h 

Lloc: Escola Baloo-Biblioteca 

Assistents per part de la Junta: Marta Gil, Nerea Palacios, Marcos Muñoz, 
Pío Martín, Charlotte Beaudenuit, Ferran Ferran, Jordi Díaz, Damià Serrano, 
Herena Eixarch 

 

Assistents per part de l’AFA: s’adjunta llistat llistat. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

L’acta queda aprovada. 

 

2. Aprovació de la modificació dels estatuts de l'associació per reflexar el 
canvi de nom d'AMPA (associació de mares i pares d'alumnes) a AFA 
(associació de famílies de l'alumnat).  

També s‘ha canviat l’article 27: l’exercici econòmic passa d’any natural a any 
escolar. 

S’aprova les modificacions dels estatuts per majoria absoluta.  

 

3. Informacions de les comissions - activitats realitzades el curs 2018-19 i 
les programades pel curs 2019-20. 
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- Comissió d’extraescolars: s’expliquen les activitats que s’ofereixen aquest 
curs i s’informa que estan disponibles al web de l’escola. Es demana que de 
cara al curs vinent es revisin les activitats perquè no coincideixi patinatge amb 
petits científics. 

S’informa que aquest curs el casal d’estiu es farà a l’escola Els Pins. 

 

- Comissió de menjador: s’informa de diverses novetats en el servei de 
menjador: 

- P3 dinen a la classe 

- El iogurt sense sucre ja està establert de P3 a 1r 

- Els de 3r dinen al primer torn juntament amb P4, P5, 1r i 2n. 

- Els grans (4t a 6è) dinen al segon torn 

- La Neus disposa d’un telèfon al que es pot trucar si se li ha de fer 
qualsevol notificació. Es posarà el telèfon al web 

Es treballa en el projecte Grangers de Panxes per afavorir una alimentació 
saludable, que es presentarà quan estigui llest. 

S’està a l’espera de poder formalitzar una contractació directa amb 7 i Tria per 
no fer la licitació del servei de menjador. 

 

- Comissió de Festes: Es fan saber les diferents dates de les sortides que hi 
ha previstes per a aquest curs. 

- 14/12/19: sortida a buscar el Tió de Collserola 

- 07/05/20: excursió a Sant Medir 

- 08/05/20: excursió nocturna, es mirarà una altra data perquè primer 
cicle torna de colònies 

- Subcomissió Científica: la festa científica es farà aquest any el proper 
23/11/19. 

- Subcomissió Colla Gegantera: s’està consolidant una colla gegantera de 
l’escola, a la que s’anima a totes les famílies a participar. El proper 09/02/2020 
es farà la sortida per les festes de Sta. Eulàlia. 

S’informa que el grup de tabals és un grup mixt entre Baloo i diables de 
Montbau.  
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- Coral: s’incorpora com a projecte de l’AFA. S’assaja els dimecres de 16:30h a 
18h.  

 

- Comissió Escola de pares i mares: compta, com a projecte consolidat, amb 
el Grup d’Acompanyament Familiar, que es reprendrà el proper mes de gener i 
pel qual s’obriran noves inscripcions. S’expliquen les activitats realitzades el 
curs passat, així com les propostes, encara per confirmar, per a aquest curs. Al 
llarg d’aquest curs es repetirà el taller de sexualitat per a infants i per a les 
famílies. Es proposa un format similar pel taller sobre l’ús responsable de les 
xarxes. 

Com ja ha comunicat l’equip directiu, es treballarà al llarg del curs en la 
transformació de la comissió Escola de pares i mares en una comissió mixta 
formada per famílies i personal de l’escola. 

 

- Comissió Pas a l’Institut: es necessita constituir una comissió permanent 
per fer el seguiment i les reivindicacions pertinents. Es proposa fer una reunió 
amb l’escola i AFA per 5è i 6è per parlar exclusivament d’aquest tema. Es 
traslladarà a la direcció la petició. 

 

- AMPAdrina: s’explica el projecte a les famílies nouvingudes. Es demana que 
es faci arribar el programa a totes les famílies nouvingudes de tots els cursos. 

 

4. Pressupost 2019-2020 

Es presenta el pressupost tancat del curs passat, es penjarà al web. 

Es presenta el pressupost del curs actual. 

Ja està disponible la loteria de la Grossa de Nadal. S’informarà dels punts de 
venda. 

 

5. Altres qüestions 

Les famílies demanen més informació sobre la comissió de biblioteca. 

Es pregunta sobre si hi ha alguna iniciativa des de l’AFA per reivindicar 
transport escolar segur. 
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President     Secretària 
Pío Martín     Herena Eixarch 
 
 


