
ACTA REUNIÓ AFA  

08/07/2019 

 

Assisteixen: Sharon Senik, Montse Rossell, Eugènia García, Marta Bellvehí,  Laia Solà. 

S’excusen: 

Temes a tractar: 

 Hi ha membres de l’AFA que es donen de baixa: Marc Robuster, Mònica Sanuy, Xavi 

Bassols, Carme Barea i Gladys Buisán. Per contra i amb molta il·lusió, s’incorpora la Marta 

Bellvehí. 

 De l’1 al 10 de setembre es farà la remodelació del menjador de l’escola. Hi estarem 

implicats l’Escola, l’AFA i l’Ajuntament. Aquest farà una aportació econòmica de 1000€, 

l’Escola i l’AFA hi col·laborarem també econòmicament amb el que puguem. 

 Revista Festa Major de l'Ajuntament, revisem i refem l’escrit per tal d’enviar-lo avui. 

 Grups de comissions de WhatsApp, decidim tancar tots els grups i s'obriran de nou a 

partir de la reunió de principi de curs 2019-20, quan es creïn les comissions. L'Eugènia se’n 

cuidarà. Els grups es mantindran només per l’AFA durant l'estiu per recuperar informació. 

 Primera reunió AFA, curs 2019-20: dilluns 12 d'agost a les 19h. Aquest dia hauriem de 

passar ja el mail convocant la primera reunió AFA-Escola. Laia recopila els mails. 

 Reunió principi de curs AFA-Famílies: dilluns dia 16 de setembre a les 17h, a l'Escola.  

 Cal fer una cronologia de les tasques de tot el curs: 

 Agost i setembre: Extraescolars dels dimecres de coordinació (8 dies). Se 

n’ocupa la Marta Bellvehí. Valorem els pros i contres d’innovar i/o continuar 

com altres cursos. Valorem, per tal de proposar coses noves a EduCa Viladrau, 

englobar les extraescolars del dimecres amb les de la jornada intensiva. Buscar 

una empresa externa, aquest any que no hi ha pressupost, no ens surt 

econòmicament i el preu puja molt si venen de fora. Una dificultat que ens 

trobem, són les baixes d’alumnes a última hora, aquest tema l’hauríem de 

deixar molt clar, que les baixes haurien de ser només per força major i poder 

així mantenir el compromís. Comporta una mala gestió i un cost econòmic tant 

per l’empresa com per l’AFA. Decidim que farem un escrit explicant-ho bé, on 

hagin de marcar a quines extraescolars s’apunten, i fer un recordatori de cara 

a les extraescolars de juny, entregant-lo via classe. 

 Recordatori Extraescolars anuals: ioga (dll, dm, dc migdies), anglès (mellow 

yellow grans- dll migdia, kids&us petits- dj migdia), mecanografia (dv migdia), 

trail running (dj tarda), basquet (dm tarda), futbol (dc i dv tarda), zumba (dc 

tarda), música (dv tarda).  De cara al curs que ve, aquesta feina d'ofertar les 

extraescolars i que les famílies s'hi apuntin, s'hauria de fer al juny, tant per 

l'AFA com per les empreses/persones poder tenir-ho lligat. Aquest any ho 

farem al setembre. No serveix d'inscripció, sinó per tenir un registre, posar a 

les famílies als grups de Whats App i passar-ho a l'empresa. 

 Finals d'agost- mitjants de setmebre: encarar la Fira de la Castanya 



 Setembre-octubre-novembre: Fira de la Castanya i tancar tots els temes, més 

la memòria 

 Setembre: Loteria. Es tanca el tema al novembre/desembre 

 Novembre: es passen les fotos de curs/cicle del curs anterior 

 Novembre: decidir subvencions i col·laboracions sortides escola, regals de 

Nadal, de St. Jordi, menjador, etc. 

 Febrer: quotes AFA 

 Abril: Sant Jordi 

 Finals de març - abril - maig: Fira de la Primavera 

 Abril - maig - juny: Festa de Final curs 

 Juny - juliol: tancament del curs, valoració, autocrítica i propostes de millora. 

Planificació de la primera reunió AFA - Famílies al setembre. 

 

 Loteria Grossa de Nadal. És complicat per tema polític (si la Grossa o la Nacional), 

després hi ha queixes de perquè no s'ha fet l'altre. Cada any la participació és menys. 

Opcions: no fer la loteria, passar talonaris a les famílies per vendre de forma opcional. 

Hi pensem i prenem la decisió a la primera reunió de l'agost (en cas que sí en fem,  

triar quina loteria). 

 Quota AFA, ara són 20€ un/a alumne/a escolaritzat i a partir de dos són 24€. 

Anteriorment havia sigut: un: 18€, dos o més: 25€. Ara fa molts anys que no es revisa 

aquest preu. Aquest any, que no hem tingut els ingressos de la Fira de la Castanya, 

amb aquesta quota no hem tingut diners ni per col·laborar amb els ordinadors que 

demanava l'escola. Si aquest any la Fira torna a anar malament, no sortiran els 

números. Es va col·laborar aquest any passat amb els llibres de St. Jordi. Propostes: 

un/a alumne/a: 20€, a partir de dos alumnes: 30€. Una altra proposta és fer una quota 

familiar, ja que això és els que ens indiquen des de la FAPAC, preu únic 

independentment dels nombre de fills/es 30€, com fan a altres escoles. Valorem que 

és augmentar massa per les famílies que només tenen un/a fill/a. Es prendrà la decisió 

a la primera reunió de l'AFA a l'agost. 

 D'altra banda, durant el curs cal anar fent saber en què participem i col·laborem a 

partir de la web de l'escola, ja que així es dóna a conèixer periòdicament i es 

mantenen informades les famílies on van els diners de l'AFA, a part d'excursions, 

colònies i extraescolars. Les comunicacions via WhatsApp han anat bé. Cal potenciar la 

web. 

 Modificació de l'horari lectiu d'Educació Infantil, a partir del pròxim curs augmenten 30 

minuts al migdia, plegant així a les 12.30h. Aquesta no és una decisió en la que 

intervingui l'AFA, és una decisió del Consell Escola de ZER i es va votar en l'última 

reunió que van fer. 

 


