
ACTA REUNIÓ AFA  

21/09/2018 

 

Assisteixen: Gladys Buisán, Sharon Senik, Carme Barea, Montse Rossell, Laia Solà 

S'excusen: Eugènia García, Mònica Sanuy, Xavi Bassols 

Temes a tractar: 

 Constitució de la nova Junta: 

Presidenta: Sharon Mary Senik Portet. 47793843G. 
Tresorera: Montse Rossell Cantos. 33954978D. 
Secretària: Laia Solà Vicente. 36518057Z. 
Ajudant de secretària: Gladys Buisán López. 33954781L. 
Vocals: Eugènia García Sánchez 43677425B, Carme Barea Santacreu 45541523M, Marc 
Robuster, Mònica Sanuy Luhia 38132602M i Xavi Bassols Palomar 44011401G 
 

Comissions: 

Vocal Pati: Marc Robuster, Xavi Bassols i Marc Serrat 
Vocal Menjador: Eugènia García 
Vocal Fira de la castanya: Carme Barea i Montse Pulido 
Vocal Fira de primavera: Gladys Buisán 
Vocal Festa de final de curs: Carme Barea, Eugènia García i Gladys Buisán. 
 
 Com gestionar temes AFA-Comissions. 

S'ha decidit que a cada comissió hi haurà un o varis vocals, almenys un ha de ser membre de 
l'AFA per tal de transmetre informacions i treballar conjuntament. 
Es decideix també que tots els temes que hi tinguin a veure s'han de comentar a la Comissió, 
no serà comtetència exclussiva de l'AFA. Tots els temes tractats en les comissions s'han 
d'informar a l'AFA. Qualsevol decisió serà des de la Comissió i l'AFA. Les reunions es 
convocaran des de l'AFA o des de les comissions. Si hi ha una reunió amb algun organisme 
oficial, cal informar i demanar opinió/suggerències a la Comissió, i hi aniran la persona vocal de 
la comissió, alguna altra persona de la comissió si és necessari i alguna persona de l'AFA si cal 
per a que hi hagi representació de l'AFA. Després cal informar tant a l'AFA com a la Comissió.  
 
 Creació dels grups de what's app de cada comissió. 

La Laia li passarà les llistes a l'Eugènia per a que ella els faci. Proposem fer més d'un/a 
administrador/a per facilitar la gestió, afegir persones, etc. 
 
 Tema web de l'escola i apartat de l'AFA. 

A final del curs passat varem tenir un problema amb la contrassenya i no podem penjar-hi res. 
Hi hem de penjar les fotos de les extraescolars de juny dels curs passat i també les actes de 
reunions. Pel tema fotos tenir en compte si algú no té el consentiment d'imatge. Preguntar-ho 
a l'escola per aquest curs escolar. L'Èric deu saber el tema de la contrassenya. La Laia se 
n'ocuparà. 
 



 
 Pati, responsabilitat si algú es fa mal.  

La Comissió de Pati del curs passat ho varen mirar abans d'iniciar la transformació del pati. La 
Cristina, mestra, n'està al corrent. És la mateixa normativa que en els espais públics. La 
responsabilitat és de l'escola, igual que amb qualsevol mobiliari exterior o interior de l'escola. 
Hi ha una web on donen suport i informació: www.el nou safreig.org.  Passarem a la Comissió 
el document de la normativa: Normativa sobre l'equipament de les arees de joc i superfícies. 
 
 Menjador. 

No tenen taules de menjador i estan utilitzant pupitres. També els hi falten cadires. Les taules 
que hi havia el curs passat s'estan utilitzant a l'escola. El coordinador de menjador ja va parlar 
amb la directora de l'escola. S'està mirant de qui és propietat l'edifici i per tant de qui és 
competència comprar el material que falti o sigui necessari. S'ha concretat una reunió amb 
l'Ajuntament per resoldre aquest tema, serà el dilluns 24 de setembre a les 18.30h. També es 
demanarà si la neteja del menjador es pot fer tres dies a la setmana (dill., dic. i div.) doncs ara 
es fa només el divendres i els monitors/es creuen que és insuficient. La Sharon i la Gladys hi 
aniran doncs també hi ha temes de la Fira de la Castanya que s'han de parlar. 
S'ha de fer el llistat dels alumnes que es queden a dinar per l'Antònia, la cuinera. Passarem la 
tasca a la comissió. 
S'ha decidit a la reunió de l'AFA amb les famílies del principi de curs treure l'ús de la bata (de 
P3 a 2on la utilitzaven) per tal de fomentar l'ús del tovallor i evitar que els infants s'aixuguin 
amb la roba. S'utilitzarà tovalló o pitet qui ho desitgi. 
S'ha comentat el tema d'introduïr l'hàbit de rentar les dents després de dinar, s'ha parlat amb 
l'Edu i s'ha decidit que se'n parlarà a la primera reunió amb la Comissió, Escola, Concell 
Comarcal i 7itria, així poder-ho organitzar i veure què es necessita tant a nivell de material com 
logístic. 
 
 Fira de la Castanya. 

A la reunió que es farà amb l'Ajuntament el pròxim dilluns 24 de setembre demanar: 
- Quan serà la primera reunió de firaires 
- Si cal triar les castanyes aquest any. L'any passat es varen triar fent tres mides i eliminant les 
dolentes. Comporta molta feina i no assegurem que no hi hagi cucs, ja que també n'hi van 
haver. 
- Paperines, l'any passat es fan aprofitar les que quedaven de la tirada que va fer l'Ajuntament. 
Com es farà aquest any, se'n compren o tornem a les paperines fetes amb paper de diari? 
- Local on fer els entrepans i si es pot utilitzar el pati de les escoles velles per a la brancada. 
 
Es proposa llogar un camió per recollir la brancada doncs creiem que és molta feina i massa 
desgast o danys dels camionets dels pares voluntaris. S'ha parlat amb en Joan Masnou, cobra 
60€/h. Només caldria baixar la brancada dels marges i deixar-la preparada al costat del camí 
perquè el camió ho recollís. Creiem que és una bona opció. 
La brancada es podria agafar de la finca del Mas Nou. La Laia ho demanarà. 
 
La Gladys traspassarà la informació a la Comissió. 
 
 Des de la direcció de l'escola se'ns va convocar una reunió.  

Encara no hi ha data. Temes que nosaltres valorem: 
- La vigilància dels infants a les reunions ha anat bé. Els que es quedaven a l'escola, hi havia un 
adult o més vigilant. No creiem que calgui monitoratge. Com ho valoren des de l'escola? 
- Si volen col·laborar a la Fira de Primavera, fent alguna cosa amb els infants. L'any passat es va 
demanar col·laboració però era massa tard. 
- Llistat d'alumnes d'aquest curs, hi ha errors. Aquest curs hi ha 78 alumnes escolaritzats. 



- Pla d'emergència. Falten dades. Cal entregar-lo de nou a les persones/empreses que fan 
extraescolars o amb una vegada n'hi ha prou? 
- Proposar tornar a fer una sudadera, que ja s'havia fet fa anys. 
 
 Fotos de final de curs. 

S'hauria de canviar el full que es passa a les famílies, dóna lloc a confusions. La Montse i 
l'Eugènia el revisaran. 
Caldrà repartir-los a les famílies. Revisar i recopilar la informació. Ho farà la Sharon. 
Al febrer passar els rebuts. Ho farà la Montse. 
El pare que feia les fotografies aquest any ja no estan a l'escola. Podem demanar-li al Xavi 
Bassols si se'n vol cuidar. I si pot portar a revelar les de l'any passat. 
 
 Extraescolars anuals 

S'ha de demanar tota la documentació (riscos laborals, rebuts autònoms...) i dona'ls-hi si cal el 
Pla d'emergència.  Són 5: Mellow yellow, kid's&us, música, mecanografia i ioga. La Montse i la 
Carme se'n cuidaran. 
 
Mecanogrfia: sempre hi havia més demanda que places, aquest any es doblen, seran dos dies, 
els dijous i els divendres de 14h a 15h amb un acabuda de 15 infants cada dia (un dia a la 
setmana per alumne). El professor de mecanografia passa el rebut a l'AFA, des de fa anys que 
es fa així. Això comporta molta feina, repartir el cost entre els assistents, revisar que tots 
paguin, demanar als que no paguen... i mensulament. Es proposa i decideix que a partir d'ara 
es farà trimestalment. 
 
Trail Running: ells recullen a les 17h els infants que hi participin. Ells demanaran l'autorització a 
les famílies per recollir els/les nens/es. 
 
 Extraescolars dels dimecres de coordinació. 

Es faràn amb EduCa Viladrau. Han presentat una proposta diferent que pot estar molt bé, en 
relació a la ciència. S'ha de demanar assistents i passa'ls-hi les llistes. Ho farà la Montse. 
 
 Extraescolars de la jornada intensiva de juny. 

Cal començar a buscar propostes. La de l'any passat va tenir molt bona rebuda per part dels 
infants però va sortir molt cara. La Sharon mirarà opcions, tenir en compte nombre d'alumnes i 
el pressupost que ens farien. 
 
 Loteria. 

La Montse ja ha demanat la lotria d'aquest any, serà la Grossa de Cap d'any. Ha demanat 
1800€, 18 talonaris de 25 números cadascún. 
 
 


