
ACTA REUNIÓ AFA - FAMÍLIES 

16/09/2019 

 

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

S'excusen: Laura Arxé. 

 

Temes a tractar: 

 Constitució de la nova AFA: 

Surten de l'associació Xavi Bassols, Mònica Sanuy, Marc Robusté, Gladys Buisan i 

Carme Basera. S'incorporen Marta Bellvehí i Laura Arxé. 

Presidenta: Sharon Senik 

Secretària: Laia Solà 

Tresorera: Montse Rosell 

Vocal menjador: Eugènia Garcia 

Vocal extraescolars: Marta Bellvehí 

Vocal: Laura Arxé. 

 Quota de l'AFA. Fins ara la quota havia estat de 20€ per un/a fill/a i 24€ a partir de 

dos. Després d'haver-ho estat valorant i coordinant amb la Fapac, es canvia a una 

quota per família, independentment del nombre de fills/es, que serà de 25€ 

anuals. 

 Loteria de Nadal. Aquest any es fa La Grossa. Ja la tenim. Després de valorar com 

podem treure'n més rendiment i que es venguin tots els números, doncs podriem 

treure un benefici de 450€, es decideix que es faran talonaris de 10 números que 

es repartiran entre els establiments del poble que habitualment en venen i 

sobretot a les famílies que vulguin col·laborar. Es podran agafar tants talonaris 

com es vulgui. La família pagarà el talonari de forma anticipada. 

 Fotos de curs i general de l'escola. Es comenta que ja no s'imprimiran més, ara es 

penjaran a la web i que cada família es pugui descarregar les que vulgui. Aquest 

canvi és donat perquè l'AFA no hi guanya res i suposa un volum de feina 

important.  

 Protecció de dades. Per llei hem de tenir aquest tema cobert. S'estan demanat 

pressupostos però el preu rondarà entre els 350 i 400€ anuals. Informem que a 

partir d'ara, aquesta serà una nova despesa per l'AFA. 



 Estat de comptes. S'entrega el balanç del curs anterior a les famílies i se 

n'expliquen tots els detalls. 

 Menjador. Tant les monitores com la cuinera es mantenen de l'any passat. La 

Raquel seguirà sent la coordinadora. Ella atendrà a qualsevol família que ho 

necessiti de 15h a 15'30h demanant cita prèviament. Es comenta el tema dels 

preus: les famílies paguen, del preu d'un dia, una part de monitoratge, una part 

del menjar i una part extra per tenir cuinera ja que no arribem al mínim d'alumnes 

per tenir dret a cuinera. Si una infant no assisteix un dia al menjador per qualsevol 

motiu, se li seguirà cobrant el preu sencer d'aquell dia (entenent que és dins dels 

dies que el infant està apuntat). Les famílies que s'han incorporat a l'escola aquest 

any, proposen que els hi arribi la informació del menjador prèviament, ja que no 

tenen coneixement de què han de dur, ni de com funciona. Es traslladarà a la 

reunió de menjador (comissió) per demanar-ho a 7 i Tria de cara al nou curs. 

 Extraescolars. Recordem que l'AFA no es fa responsable de cap extraescolar, 

només actua com a pont entre les famílies i les empreses que les oferten. Si algú 

necessita més informació, es pot adreçar directament a l'empresa o a l'AFA si 

necessita ajuda en dubtes, contacte... En relació a les extraescolars dels dimecres 

de coordinació i de la jornada intensiva del juny, confiem de nou amb EduCa per 

dur-ho a terme. Passem per WhatsApp la informació específica del què faran. 

 Pares i mares delegats/des de cicle.  Cicle infantil: Alba Portell, Cicle inicial: Paula 

Diez, Cicle mitjà: Eva Vilageliu, Cicle Superior: Gemma Busquets.  

 Creació de Comissions. Les famílies presents s'apunten i es passarà per WhatsApp 

per a les que no han assistit a la reunió. 

Comissió Fira de la Castanya: Laia Santugini, Marc Armengou, Joan Marfil, Alba Viñas, 

Roger Pich, Sandy Aparicio, Eva Vilageliu, Karla Creus, Ivan Estorch, Erola Astó, Marc Arxé, 

Gemma Arxé, Jordi Vinyoles, Nicoleta Picou, Mercè León, Sandra Subiranas, Laura Roquet, 

Bernat March, AFA 

Comissió Fira de la Primavera: Paula Diez, Montse Sastre, Ivan Estorch, Karla Creus, Laia 

Erra, Joan Marfil, Mercè León, AFA 

Comissió Menjador: Gemma Arxé, Mònica Sanuy, Gemma Lino, Glòria Serrat, Eugènia 

Garcia, Sharon Senik 

Comissió Pati: Xavi Bassols, Jordi Vinyoles, Marc Serrat, Alba Portell, Bernat Marc, Marc 

Robusté, Inma Álvarez, Sharon Senik, Laia Solà, Mercè Coma, Cristina 

Comissió Festa de final de curs: mares i pares de cicle superior 

 Recordem que és imprescindible avisar quan un infant no assisteix a l'escola, sempre per 

telèfon trucant directament a l'escola, a partir de les 8.45h hi ha l'Èric i si no contesten 

deixar el missatge al contestador. Evitem fer-ho a traavés del WhatsApp per no 

responsabilitzar a altres pares o mares. En el cas de Cicle Superior, que sovint hi ha 

alumnes que van sols: en cas que un alumne no arribi i no hi hagi cap missatge o trucada a 



l'escola, l'escola trucarà a la família per informar i assebentar-se, però això només ho farà 

3 vegades, després ja no més, és important que els pares i mares se'n facin responsables. 

 

 Se'ns fa la proposta del servei despertador a l'escola (servei d'acollida amb monitoratge 

abans de les 9h). Altres anys que s'ha demanat, no havia sortit el mínim de nens/es 

necessari fixes per poder-ho dur a terme. Ho tornarem a demanar a les famílies per si 

surt. 


