
ACTA REUNIÓ AFA  

12/08/2019 

 

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

S'excusen:  

Temes a tractar: 

 Passar nota-mail a totes les famílies per la convocació de la primera reunió AFA-

Famílies, dilluns dia 16 de setembre a les 17h, a l'Escola. Actualitzem llistat d'alumnes. 

 Extraescolars: 
-  EduCa: pels dimecres de coordinació plantegen “descoberta de les estrelles i les 
constel·lacions que formen l’univers” i durant les tardes de jornada intensiva es 
treballarà “la descoberta dels beneficis dels arbres urbans”. El primer ens agrada molt  
i creiem que el segon és poc atractiu pels infants, els hi demanarem una altra proposta 
o quue ens ho expliquin millor. Els dimecres de coordinació surt per 2360€ i el juny 
2850€, un preu aproximat a l'any passat, amb una puja raonable. 
-  Fer i passar nota a les famílies per tal que s'apuntin: dimecres de coordinació, juny i 
extraescolars anuals. Marta ho ha preparat. Revisem. Ho farem arribar al setembre i 
farem un recordatori per whats app. 
- Escrit per explicar bé la importància de tenir-ho planificat abans i com afecten els 
canvis/baixes d'alumnes a última hora. Paper elaborat. 
- Per part de l'escola en demanen uns requisits: que sigui de les 13.50 a les 14.50. Tant 
de kids'n'us com ioga demanen que no es pintin ni utilitzin gomets, per evitar 
conflictes després a la classe. Ens en cuidem de traspassar-ho. 
- Creiem que estaria molt bé que l'extraescolar de música, la Marta Guilaniu, pugués 
fer una reunió explicativa a principis de curs perquè les famílies en tinguin més 
coneixement per poder decidir. 
 

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

opcional. Decicim sí fer loteria aquest curs, ja que encara que siguin pocs ingressos, ho 

són. Decidim fer talonaris més petits, de 10 números, i repartir a les famílies per si en 

volen vendre, opcionalment. També a aquells establiments del poble que se'n venen 

més. Provarem aquest any així, i valorar l'any que ve. Farem La Grossa. 

 Quotes. 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, que 

fins ara pagaven 20€.  Valorant el que marca la FAPAC, les AFA's estem obligades a fer 

el preu per família, no per alumne.  Valorem entre 25€ i 30€, veient el què fan altres 

AFA's, que es paga fins a 35€. Decidim fer 25€ per família perquè no sigui un increment 

massa elevat. 

 Nova llei de protecció de dades. Tal i com s'està fent, no és suficient, és un estudi i 

elaboració d'un protocol. Ho hem de fer, estem obligats per llei. Demanarem 

pressupost. 



 Encarar la Fira de la Castanya (mirar acta 16.11.18 i la memòria) 

- Consciència i història de la Fira, per tal de fomentar els seus valors, i no quedar-nos 

només amb el tema econòmic. Aquest any no es pendran mesures econòmiques per a les 

famílies que no col·labores, sinó que treballarem més la consciència i fomentar la 

participació, donarem temps. 

 Modificació del full d'autorització bancària, introduïnt perspectiva de gènere. 

 Estat de comptes. La Fira de la Castanya de l'any passat no va anar bé. Tenim un 

pressupost molt just (i sempre s'ha de considerar la possibilitat que enguany la Fira 

tampoc vagi bé. Explicar l'estat de comptes a la reunió amb les famílies. 

 Hi ha alguna família que deu quotes i/o les fotos. Ja estan informades i amb voluntat 

de pagar-ho. Parlarem amb elles si necessiten fer-ho a plaços. 

 Fotos d'escola i de grups-classe, es fa la proposta de deixar de fer-les imprimides i 

penjar-les a la web, així cada família se la pot descarregar si vol.  Valorem que això 

suposa un volum de feina molt gran (passar les notes, recollir-les, més que arriben fora 

de termini, anar a imprimir, cobrar, reclamar a les famílies que no han pagat...) sense 

que hi hagi cap benefici econòmic per l'AFA, ja que es cobra el preu de cost. Així es 

decideix que es penjaran a la web de l'escola i es deixaran d'imprimir. 

 Festa de Final de curs. Aquesta s'ha de definir molt bé. El valor és que és una festa per 

tota l'escola on celebrem la despedida de 6è. Definir-ho bé a gener 2020. 

 Propera reunió: 2 de setembre a les 19h. 


