
ACTA REUNIÓ AFA  

16/11/2018 

 

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

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

Temes a tractar: 

 Fira de la Castanya. fer comptes, aquest any ha anat malament, informar de com ha anat 

econòmicament. Fer memòria. Fer reunió amb la Comissió. S'han vist coses que cal tenir 

en compte de cara a pròxims anys: 

- Hi ha alguna família que no ha col·laborat en hores a les tasques de la fira ni ha portat 

castanyes. Aquest any han pagat 50€. Com evitem que això passi. Decisió: Hi haurà una 

penalització, haurà de pagar 150€ per família (preu a partir dels beneficis habituals de 

la fira dividit per família) 

- Hi ha famílies que quan estan a la parada consumeixen de forma excessiva al que 

seria habitual. Es decideix: fer tiquets per a cada família per torn: per a cada membre 1 

beure, 1 entrepà i 1 paperina de castanyes. 

- Posar responsables de Fira. Un cop acaba la fira, som 4 persones que gestionen tot el 

que queda (com el pa, brancada...). Aquest responsable se n'ha d'ocupar abans, durant 

i després de la Fira. Responsables: pa, brancada, vendre entrepans... acabar de decidir-

ho a la reunió de la Fira amb la Comissió. Les persones responsables haurien de ser 

persones que ja en tinguin experiència, poder fer un paper-normativa plastificat per 

assegurar que es traspassi la informació i així altres persones van sabent com funciona 

la fira de cara a anys vinents i poder anar delegant per quan les persones més expertes 

marxin de l'escola. També decidim que totes les persones de l'AFA han d'estar 

implicats en la Fira. 

- Més comunicació des de l'AFA a les persones que col·laboren en la fira a la parada 

- Brancada, la factura del camió  ha pujat més del que ens pensàvem. Es manté 

aquesta idea del camiió pel pròxim any o tornem al sistema antic, de comptar amb els 

camions de les famílies que estan fent la brancada? Parlem-ho amb la comissió de 

brancada ja que ells són els que haurien de posar els seus vehicles. 

- Estar més coordinats amb els del futbol ja que ens ajuden molt després de la fira amb 

la brancada, castanyes, butifarra, carbó... Ajudar-nos mutuament. També hi estan 

d'acord en ajudar-nos a recollir la brancada. Parlem amb la comissió brancada i en 

funció del que es decideixi de com es vol fer l'any que ve, veiem si necessitem l'ajuda 

del futbol o no. 



 Escola, ens fa la petició de subvencionar 4 ordinadors. Intentar subvencionar 2 ordinadors 

aquest any. Fins que no tinguem els números de la Fira i la resta de coses que s'han de 

pagar des de l'AFA, no podem assegurar res. 

 Menjador: volem que sigui també projecte d'escola. Ells tenen ganes d'involucar-se i 

assumir-ho com a tal. Ha arribat les taules i cadires noves per infantil. Sortirà un nou 

decret de menjadors. També hi haurà d'haver un professor, està bé que siguin part 

involucrada i no caminar paral·lelament 

 Partida de diners de l'ajuntament a l'AFA, l'Èric ens passarà tot el que hem de fer per 

poder demanar-ho 

 Pati, hi ha elements que s'han fet malbé i s'han de reparar i d'altres mantenir o millorar. 

Fins després de la fira cap pare podia dedicar-se. Un pare la setmana que ve revisarà tot el 

que fa falta. La mestra Cristina ja ha enviat una llista de prioritats. Després es reuniran per 

marcar calendari. Es demana que es comprometin a fixar un termini per anar fent el 

manteniment. 

 Fotos del curs passat, s'han demanat varies vegades i no ens les passen. Insistirem. 

 Els del menjador demanen una llista dels alumnes que no es queden a extraescolars i que 

puguin marxar sols. L'escola té autoritzacions. S'ha de parlar amb la Núria. Per aquest 

últim dia ja es va passar el llistat però els alumnes que marxen sols es va haver de trucar a 

les famílies per assegurar-nos que poden marxar sols.  

 Es parla amb EduCa que els dimecres de coordinació, els alumnes d'infantil els tindran 

dins del menjador i les famílies els hauran de recollir a dins, per tal que no hi hagi tanta 

dispersió. 

 Tria de fotos de les extraescolars de juny per penjar a la web. 

 Extraescolars de juny, informació que tenim: oci lúdic, la fera ferotge, educa, anigami. Han 

d'enviar propostes. Abans de final d'any ho tanquem. Parlem d'un màxim de 2500 € 


