
 
 
ACTA ASSAMBLEA AFA 18-19 num02 
Dijous, 18 d’Octubre de 2018 
16.45h 
Sala Professors de la Escola Poblenou 
 
ASSISTENTS: 
Àngels – Núria – Patri – Marta – Elena – Vanessa – Nadia – Taïs – Maria – Eli – Charo – Ana – Eva

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació acta anterior 
2. Resum reunió AFA-Escola 
3. Repàs de les comissions 
4. Noves comissions ( equips i propostes ) 
5. Festa Halloween 
6. Loteria 
7. Imatges a la web 
8. Aplicació To-Do 
9. Torn obert de paraula 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 

1. Aprovació acta anterior. 
 
Sense cap esmena s'aproven les actes anteriors, tant la de juny com la de setembre de 2018. 
 

 
2. Resum reunió AFA-Escola 

 
Es fa un resum de la reunió mantinguda entre la directora de l’Escola i la nova junta de l’AFA, el dia                     
11 d‘Octubre 
 
- Es facilita el quadre d‘extraescolars definitives, per afegir al Pla anual de centre 

 
- Es demana, des de l’escola, que hi hagi un responsable de l’AFA, cada dia, per fer un control                  

del desenvolupament de les extraescolars. Es considera que aquesta funció ja la realitza la              
Susana. 

 
- Es demana passar les circulars en 2 formats: una versió per penjar-la a internet i una altra                 

versió, més senzilla per passar-la en paper. 
 

- Ens recomanen negociar amb CET 10 el monitoratge durant les reunions escola-famílies. Des             
de la comissió d’extraescolars ens informen que, actualment, aquest servei es cobra, però no              
saben ni les condicions ni els preus. 

Proposem parlar amb ells, aprofitant que ens hem de posar en contacte per demanar informació de                
cara al casal d’estiu. 
També, es comenta la possibilitat d’oferir servei de ludoteca, els dies de reunió de l’AFA, a les                 
famílies que ho necessitin, pagat per l’AFA. 

 
- Des de l’escola, ens recorden que els nens que assisteixen a extraescolars d’adults, estan sota               

la responsabilitat de les famílies i no del centre.  
 

- Ens passen la factura dels diners que es van invertir en l’escola l’any passat. La tresorera haurà                 
de verificar que les dades siguin correctes 

 



 
 
 
 

- Demanem els motius pels quals només es fa una nit a les colònies, i considerem que podríem                 
tornar a parlar amb el centre perquè s’ho replantegin 

Derivat d’aquest tema, es planteja la possibilitat d’oferir un servei de “colònies d’estiu“, coincidint              
amb l’última setmana de juny, abans de començar amb el casal 

 
- Els hi plantegem la necessitat de redecorar l’actual biblioteca, la qual cosa els hi sembla               

perfecte, però ens recomanen esperar a veure si es pot incloure en alguna partida de les obres                 
que ara mateix s’estan realitzant a l’escola. 

 
- Expliquem la creació de la comissió d’antirumors, i ho troben molt apropiat, per evitar missatges               

innecessaris per whatssap,etc. 
 

- Ens comenten que han detectat una falta d‘espai material a l’actual local de l‘AFA, i es                
comprometen a cedir algun espai en planta baixa, per guardar la barbacoa, així com el material                
de les diferent festes que organitzem. 

 
- Un tema que els hi preocupa, és el concert de Nadal, de moment no poden fixar la data per no                    

saber de quin espai disposaran. Decidim, buscar entre totes les parts, diferents possibilitats per              
poder fer-ho en un espai extern a l’escola (teatre, auditori, etc) Una vegada, acabades les obres                
es valorarà quina és la millor opció 

 
 

3. Repàs de les comissions 
 

- Es revisa el quadre Excel, per comprovar que les dades siguin correctes i cadascú tingui               
assignada la comissió que li toca. 

 
- Es fa una crida per les comissions amb poca gent o més feina. Actualment, la de comunicacions                 

la porta la presidenta de l’AFA i necessitaria que algú li fes un cop de mà. 
 

- Es parla de la festa de Carnestoltes. S’explica la possibilitat de fer una enquesta, per valorar si                 
les famílies prefereixen celebrar-la amb la rua del barri o canviar i fer-la a l’escola. La majoria                 
dels presents es decanten per la opció de tornar a fer-la a l’escola. 
 

 
4. Noves comissions (equips i propostes) 

 
- Comiat 6è: l’objectiu es recaptar diners perquè els nens que marxen de l’escola, puguin              

organitzar alguna activitat tot el grup-classe. 
Proposen muntar una taula els divendres, a la sortida de l’escola, on vendrien des de berenars,                
fins a accessoris per halloween, etc. 
Demanen poder-se encarregar del bar a les festes, vendre roses per Sant Jordi i loteria de                
Nadal. 

 
- Subvencions: l’objectiu es poder optar a més ajudes. Des d’aquesta comissió es farà una tria               

d’aquelles que s’adaptin a les nostres necessitats i es treballarà conjuntament per poder dur a               
terme els projectes. 

 
- Antirumors: la idea és evitar malentesos o confirmar/desmentir informacions dubtoses. 

 
- Biblioteca: de moment es queda en stand-by, fins la finalització de les obres. 

 
- Casal d’estiu: tal i com s’ha comentat al punt 2 d’aquesta acta, es proposa recollir informació de                 



 
diferents empreses, per engegar el projecte de casal d’estiu a la nostra escola. Des de               
subvencions, miraran si ens podem acollir a algun ajut. 

 
 
 
 
 

- Innovació: es proposen fer xerrades amb diferents entitats, CAP, mossos, etc. Així com tallers              
de RCP. Es parla de comentar a la propera reunió del consell escolar, la possibilitat de col·locar                 
un desfibril·lador a l’escola 

 
- Camí escolar: es proposa informar-nos amb el districte de quins punts s’han de complir per               

poder tenir aquest servei. 
 

 
5.  Festa Halloween 
 

- Taller decoració: Es fixe el dia 19 d’octubre per realitzar el taller de decoració per la festa. 
S’enviarà un recordatori a les famílies via delegats, així com una explicació més acurada, 
perquè les famílies nouvingudes sàpiguen el funcionament. 

 
- Voluntaris: S’enviarà un missatge via delegats, perquè la gent que pugui vingui a ajudar el 

mateix dia de la festa 
 

- Organització: Una vegada es sàpiga la disponibilitat de personal, la comissió enviarà un 
quadrant amb les tasques a cobrir i les persones assignades. 

 
6. Loteria 
 

- S’informa que aquest any, hem canviat l’administració de loteria. 
 

- El número escollit ha estat el 68010 
 

- La venda es farà al local de l’AFA i es demanaran talonaris per que puguin vendre els nens de 
6è o aquelles persones que, així, ho sol·licitin. 

 
- S’enviarà circular a l’escola, perquè ho facin arribar a les famílies via email. 

 
 

7. Imatges a la web 
 

- Es comenta la nova forma d’accés a les imatges i es detecta que la web no està actualitzada,                  
tant el drive com el nou aplicatiu d’imatges. 
S’informarà a l’escola, perquè ho solucionin, tan aviat com els hi sigui possible. 
 
 

8. Aplicació To-Do 
 

- Es presenta la idea de fer servir alguna aplicació, de manera interna, per poder fer un seguiment                 
de totes les comissions. 
De moment, estem fent proves amb la app To-Do, però no s’acaba d’ajustar gaire al que                
busquem. 
Creiem que la app Asana, es podria adaptar millor i una vegada estudiada, enviarem l’enllaç a                
tots els membres de les comissions, perquè es puguin afegir voluntàriament. 

 
- Derivat del punt anterior, es comenta la possibilitat de parlar amb el centre per poder fer servir                 

alguna aplicació a nivell escola-famílies. S’estudiaran les diferents opcions, per poder passar            



 
una proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Torn obert de paraula 
 
- Les famílies noves de P3, que han entrat a formar part de l’AFA, ens expliquem el seu punt de                   

vista com a nous membres de l’escola. 
Comenten, que la informació que es rep, via delegats, no és prou clara, per qui arriba nou. 
Es proposa comunicar de les properes reunions de l’AFA, via delegats, explicant que tothom pot               
assistir i participar. 
 

- Un altre comentari va ser, intentar fer l’assemblea després de les reunions de cicle, per intentar                
arribar a totes les famílies, ja que es donava el cas que les noves famílies de P3, no tenien el                    
grup de delegats creat i no rebien la informació. 

 
- També va sortir el tema del pagament íntegre de la quota de l’AFA, per part dels nens que                  

venen d’altres centres. S’han detectat diferències entre les diferents extraescolars i caldria            
posar-ho en comú i fixar un criteri. 

 
- Per últim, va sortir el tema dels menús de menjador. Hi ha queixes que el full arriba massa tard i                    

per duplicat, en el cas dels germans. 
Es parlarà amb el coordinador, per solucionar-ho de cara al mes de novembre 

 
 


