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ACTA ASSEMBLEA D'AFA ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2020-21 

 
 
Data: 19 de novembre del 2020 
Hora d'inici: 18:40h 
Hora de finalització: 20:20h 
Lloc: Videoconferència – Google Meets 
Número d’assistents: 37 connexions 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 

L’acta queda aprovada. 
 

2. Presentació de l’AFA, què fem? 
Es comparteix una presentació amb els i les assistents per explicar les 
activitats que organitza i coordina l’AFA per comissions. La presentació 
quedarà penjada al web de l’escola. 
 
Com a novetats aquest curs, es comenta que tant la Colla Gegantera com la 
Coral han quedat suspeses temporalment per l’estat de pandèmia actual. 
 
Les activitats extraescolars s’organitzaran d’ara en endavant amb grups 
bombolla lectius per evitar problemes com els que hi ha hagut per les noves 
restriccions. Es farà la proposta a les famílies en uns dies. 
 
L’Escola de Mares i Pares ha organitzat una xerrada per videoconferència 
amb en Vladimir Reinhart pel proper 27 de novembre a les 18:30h. 
S’informarà pel xat de delegats i no caldrà inscripció prèvia. 
S’intentarà organitzar la xerrada anual sobre educació sexual. 
El Grup d’Acompanyament Familiar es continua fent en format 
videoconferència. 
 
Comissió de menjador: s’informa que tot el cicle infantil dina a l’aula. 
Els torns de dinar han variat una miqueta per tal de donar temps a la 
desinfecció del menjador entre torns. A les 12:30h dinen 1r, 2n i 3r, i a les 14h 
4t, 5è, 6è. Els monitors de cada grup paren la taula i serveixen el menjar. 
S’informa que durant els períodes de confinament de grup, 7 i Tria retorna 4€ 
per menú a partir del primer dia de confinament. Es dóna l’opció a les famílies 
de recollir el menú a l’escola. 
S’informa que els grups de 2n (A i B) i 3r (A i B) ja tenen un monitor per grup. 
7 i Tria ja ha iniciat el recanvi del material i estris de menjador que estan fets 
malbé. 
Es facilita el telèfon de la coordina dora del menjador (610.177.652) així com 
el correu electrònic (serveimigdia@escolabaloo.cat) per facilitar la 
comunicació de les famílies. 
 

3. Pressupost 
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Es presentarà a l’assemblea de seguiment del mes de febrer; les variacions 
en les activitats extraescolars degudes a la situació de pandèmia fa molt 
complicat fer un pressupost acurat. 
 

4. Informació sobre com es reparteix la quota de l’AFA 
S’explica breument que els ingressos de l’AFA consten de les quotes dels 
socis i sòcies, de les activitats extraescolars, de la quota de plàstica, de la 
venda de loteria i de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.  
En quant a les despeses, es desglossen en el sou de la professional de 
plàstica i l’administrativa de l’AFA, l’organització de xerrades, tallers i festes i 
aportacions a l’escola (l’AFA disposa d’un romanent històric que es destina 
en millores i en material per a l’escola). 
 

5. Presentació de la Comissió Social 
És una comissió que va sorgir durant el confinament total, es va ajudar a que 
totes les famílies tinguessin un dispositiu i connexió a la xarxa perquè els 
infants poguessin realitzar les activitats que es proposaven des de l’escola. 
La comissió està coordinada amb l’escola, i té com a objectiu ajudar les 
famílies amb dificultats que prèviament han sigut identificades per l’escola, 
pel que la confidencialitat de les famílies implicades estarà assegurada. 
 

6. Comissió de Pas a l’Institut 
S’insisteix en la necessitat de mantenir activa la comissió per famílies de tots 
els cursos. 
 

7. Precs i preguntes 
Loteria de la Grossa de Cap d’Any: cada curs tindrà un referent a qui poder 
comprar la loteria, s’informarà al mes de desembre. 
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