
ACTA REUNIÓ AFA  

19/01/18 

Presents: 

 Pol (com a testimoni del punt 1, després marxa), Laia, 

Montse, Carlos, Carme, Gladys, Marta. 

 

Temes tractats: 

1. Menjador:  

-Problema últim dia escola (22 desembre) a les 15h hi havia una nena a qui no havien 

vingut a buscar. Els monitors havien de plegar i no van poder localitzar als pares. Es va 

avisar a la policia i va trucar a la directora de l'escola tampoc van agafar el telèfon. El 

coordinador l'Edu (de Quiràlia), malgrat estar al corrent del cas, va apagar el telèfon. Es 

va trucar a l'Ajuntament i el protocol era trucar a Mossos per tal que se'n fessin càrrec. 

Al cap d'una hora i quart van poder localitzar un familiar que va recollir la menor. 

S'hauria de buscar tenir un protocol per saber com actuar per tal de poder resoldre 

possibles casos similars. Acordem reunir el coordinador de menjador, l'equip directiu 

de l'escola per tal d'aclarir la situació i de crear un possible protocol. Prèviament parlar 

amb cadascuna de les parts per tal de saber qui ha de reaccionar en aquest cas. Primer 

de tot, parlar amb l'Anna Franquesa de quin protocol hi ha o com crear-ne un 

(aconsegueix el contacte la Laia Solà). 

- Parlem del tema protocols (com el de la nevada). Acordem que al grup de whatsapp 

de mares i pares delegats, on hi ha la Núria, directora de l'escola, s'hi afegeixi també 

algun altre mestre per de l'equip directiu tal que sempre hi hagi algun responsable de 

l'escola disponible per a respondre i poder passar la informació necessària del que 

pugui sorgir (envia la Marta des de correu AFA). 

- Demanar a la Raquel, monitora de menjador, quan poden anar les famílies que 

vulguin a parlar amb els monitors i fer-ho saber a les famílies que tenen infants al 

menjador, tal com es va acordar a la Comissió Menjador (la Gladys ho farà). 

- La resta de propostes de millora del menjador, acordats a la reunió, sembla que es 

van seguint satisfactòriament de moment. 

2. Proposta per l'escola: En Pol, policia local, proposa un taller de primers auxilis per 

als infants, perquè ho normalitzin i sàpiguen com actuar en qualsevol situació 

d'emergència. Des de l'AFA es pot buscar alguna associació que ho faci per tal de dur la 

proposta a l'escola. 



3. Tranformació Pati: La Marta explica com avança el projecte de transformació del 

pati i es queda que passaran una llista a l'AFA amb el material que calgui comprar per 

veure quina part de pressupost es pot assolir. La resta serà material aportat per les 

famílies i per la deixalleria. I també comptem amb una petita aportació de pressupost 

de l'escola. Falta concretar exactament la data on es durà a terme la jornada de 

reforma del pati. 

4. EDUCA Viladrau (extraescolar dimecres): Demanar si ens pots passar un correu del 

que ens costarà finalment l'extraescolar, ja que hi han afegit monitors per tal de cobrir 

l'augment d'infants (Laia li comentarà al Nacho). 

5. Dates per a l'Ajuntament: Fira de la Primavera - diumenge 13 de Maig. Primera 

Jornada de Transformació del Pati - diumenge 4 de març. Fira de la Castanya - l'ha de 

decidir l'Ajuntament.    

6. Fira de la Primavera: Propostes per a millorar-la, no ens dona prou rendiment 

econòmic. L'Ajuntament no s'hi implica massa. Acordem proposar una reunió de la 

Comissió Pati el mes vinent per tal de fer propostes per donar a conèixer la Fira i fer-la 

créixer, així com començar a organitzar-la. 

7. Proposta ZER:  Parlem de la reunió que va muntar l'escola per tal de resoldre dubtes 

sobre la proposta de deixar de pertànyer a la ZER, considerem que va ser molt confusa 

i va deixar les famílies desorientades. Certes persones ens han fet arribar queixes de 

que troben a faltar que l'escola expliqui el que fa, com treballa... Quedem en enviar un 

correu a l'equip docent demanant que expliquin breument el projecte educatiu que 

duen a terme per tal d'informar les famílies.  D'altra banda, també acordem informar-

nos pel nostre compte, de manera objectiva, sobre el que suposa pertànyer o no 

pertànyer a una ZER per a una escola i després fer extensiva la informació a les famílies 

(Marta envia correu a Laura Domingo, coordinadora del Grup Interuniversitari de 

l'Escola Rural). L'AFA no organitzarà cap votació fins que no puguem fer arribar 

informació a les famílies. 

 

 


