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1.- Valoració de l'inici curs
Hi ha hagut un canvi de direcció a l’escola però ha estat una transició ordenada i sense sobresalts. 
En aquest sentit tot ha anat seguint el procés previst.

El mes de juny es va fer un pla de reobertura, que després ha calgut ajustar amb el temps. S’ha 
anat informant dels canvis que ha calgut fer: modificació d’espais, organització d’equips. A la vista 
de com han anat els primers dies ha estat un bon procés, els infants estan contents i amb ganes de 
tornar a veure companys i amics. En aquest sentit, s’ha aconseguit el que volia, malgrat que hi ha 
una penyora a pagar pel context COVID.

Algunes coses han millorat gràcies a la nova situació, com és el cas de la baixada de ràtios. L’equip 
docent i migdia han fet un esforç que cal valorar.

2.- Extraescolars infants i adults

La Junta de l’AFA exposa la situació de la pandèmia i la complexitat organitzativa ha dut a eliminar 
les activitats extraescolars d’adults per ara i mentre no sigui més realista fer una gestió eficient 
d’aquestes activitats.

Pel que fa a les activitats d’infants, finalment en quedaran 6 amb unes ràtios molt reduïdes: teatre, 
costura creativa, parkour (2), robòtica, dansa urbana, rock factory justet però s’intenta. S’ha fet un 
esforç important de difusió per a intentar que les famílies s’hi apuntin, però el context és 
especialment complicat. S’han analitzat els espais i les condicions per a fer-les segures.



La junta de l’AFA proposa que l’AFA assumeixi el cost del conserge, que permet reduïr en 4,5 € el 
cost de l’activitat a cada trimestre. Es farà un comunicat (telegram i news) explicant que les 
inscripcions segueixen obertes i que es cobraran aquests 4,5 € de menys.

Les inscripcions quedaran obertes durant aquest trimestre per veure si poden sortir més activitats 
per novembre i desembre. Es valorarà més endavant si es mantenen obertes tot el curs.

3.- Convocatòria assemblea AFA

Es proposa fer assemblea de l’AFA el dia 27 d’octubre a les 20h.

Hem de convocar el dia 12, i enviar la documentació.

Es presenta:

- Estat de comptes

- Revisió dels estatuts (ajust a normativa)

- Nomenament de nous càrrecs a la junta: es proposarà a l’Emma Muñoz, que ja ha anat fent feina 
aquests dies.

- Quotes 2020: es planteja una rebaixa substancial perquè l’AFA té avui un superàvit. Es proposa 
una quota que no sigui zero sinó d’una quantitat més baixa que avui. Podria estar al voltant dels 
10, 15 o 20 euros. A l’Assemblea es proposaran alternatives. A tenir en compte que l’any passat es 
van perdre uns cinc-cents euros i enguany tindrem un superàvit petit que pot ser de mil euros 
aprox, que se sabrà quan es tanquin els comptes.

4.- Proposta de quotes AFA curs 20-21

Ja s’ha tractat. Es valora la possibilitat de reduïr l’impacte de l’aportació que l‘activitat d’acollida 
(pròpia de l’AFA) fa al pressupost de l’AFA. Es comenta que s’ha anat ajustant el preu i s’ha tendit a 
millorar l’aportació d’altres àrees (extr. adults)

5.- Menjador. Canvi d’empresa i valoració

Hi ha hagut canvis a darrera hora, tant a nivell burocràtic (acords escola, +edu, afa) i l’alumnat s’ha 
inscrit tard, de manera que la dimensió de l’equip de monitors no estava clara fins a darrera hora. 
Així doncs, es va tard en algunes coses com cobraments a famílies i gestió documental del 
contracte.

S’ha prioritzat la gestió educativa amb els infants, ja sigui atenció a grups bombolla, benestar dels 
infants i suport a aquells que tenen necessitats específiques de suport. Ara mateix hi ha uns 360 
nens. Probablement creixerà fins als 370 a mitjan octubre. La ràtio ara és 1/15.

6.- Tabals

Tabals no són una extraescolar d’adults sinó un projecte d’escola. Enguany assagen a l’aula de 
psico, que fa menys soroll de cara al veïnat.  S'han definit uns protocols sanitaris clars. L'AFA 
seguirà finançant el cost del professor de tabals.

7.- Suport AFA a l'escola tema COVID

Es proposa recolzar la feina de l’escola des de l’AFA , amb una oferta oberta. Es valora que la feina 
de l’AFA ja va en aquest sentit.



A nivell de festes, cal veure com es podran desenvolupar enguany. Segur que han de ser a l’aire 
lliure i de forma controlada que s’haurà de definir. Tothom coincideix en que és millor no fer 
activitats digitals.

L’escola ha d’adquirir equips informàtics. Concretaran la proposta i a l'assemblea de l'AFA es 
valorarà i es definirà el suport que l'associació pot donar a l'escola.

8.- Comissions

Es planteja fer la fira de comissions, de forma poc intrusiva, amb un sol estand d’una comissió i 
potser alternant dies. 

Es proposa parlar-ne a l’assemblea, veure com es presenta el pla anual de cada assemblea. Potser 
es pot dissenyar una píndola de cada comissió en vídeo.

Salut planteja un seguit de sessions a l’escola: ciberseguretat (6è, mossos), canvis físics i sexualitat 
(5è) i rentat de mans (infantil), entre d’altres. Cal plantejar com es desenvolupen en el context 
COVID. L’escola diu que cal fer aquestes activitats, encara que representin un petit risc.

S’acorda tirar endavant les píndoles de comissions per a fer promo. Cal veure com se’n fa la difusió.

Extraescolars fa demanda de persones per a recolzar la comissió.

De cara a Tabals també es proposa que hi hagi més gent.

Migdia està plantejant fer la sessió de com elaborar menús i per a donar a conèixer l’espai migdia a
famílies. No serà el dia 23/10 sinó un dia específic per a aquesta activitat.

9.- Altres

Es farà un esforç de recordar a les famílies que no s’entretinguin a davant de l’escola quan surten.

Finalitza la reunió a les 22h.

La propera reunió es preveu el dia 19/11 a les 20h, en format telemàtic.


