
 
 
ACTA REUNIÓ AFA 18-19 num04 
10 de gener 2019  16.45h 
Biblioteca de la Escola Poblenou 
 
ASSISTENTS: Sandra, Silvia, Nuria, Patri, Marta, Taïs, Nati, Eva del Rio, Ana, Serena, Maria, Eva Haro, 
Meri, Sonia i Vanessa 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació acta anterior 
2. Situació fiscal 
3. Confidencialitat de dades 
4. Adscripció instituts 
5. Resum wunderlist  

1. Comissió casal d’estiu 
2. Comissió festes. Carnaval 
3. Comissió gènere 
4. Comissió extraescolars 
5. Comissió equipació 
6. Comissió reciclatge 
7. Comissió comunicacions 
8. Comissió subvencions  
9. Comissió menjador 

6. Torn obert de paraula 
7. Annexes 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 
 

1. Aprovació acta anterior 
 

Sense cap esmena s'aprova l'acta anterior de Desembre de 2018. 
 
 

2. Situació fiscal 
 

 
Es comenta com es porten els comptes i com es recomanaria fer/ho, per poder desgravar/presentar IVA. No 
arribem al mínim, així que de moment deixem la situació tal i com la tenim ara en espera de revisar mes 
endavant 
 
 
 

3. Confidencialitat de dades 
 

Hi havia dubtes (Vanessa) sobre si estàvem portant a terme una bona confidencialitat de les dades des de la 
nova llei. La Sandra, anterior presidenta, ens explica que  ho fem correctament.  
I les inscripcions d’extraescolars, les porta CET 10 també est[a tot ben reflectit. 
Tenim un arxiu de fa tres cursos on començàvem a fer un Excel de dades de les famílies sòcies i quedem ens 
destruir perquè no compleix la normativa i no esta actualitzat (la Vanessa ho esborra) 

 
 
 

4. Adscripció instituts 
Expliquem les noticies que ens arriben de diferents fonts, com que volen posar en marxa ja des de la propera 
setmana el sistema d-adscripcions proposat sense tenir en compte les propostes de les diferents escoles en 
els camps de treball. 
Quedem en parlar amb l’Anna,de l’AFA provençals ja que es la resprentant de les dues escoles. La Vanessa 
envia mail. 



 
Al dia següent ja tenim resposta i es que hi ha rumors de diferents opinions. Ens informa que el dilluns 14 hi 
ha la propera reunió i que ens informar[a del que surti aquella tarda. Estem en contacte. 

 
 

 
5. Resum wunderlist  

 
1. Comissió casal d’estiu 

 
1. Reunió 9 de gener procés homologació activitats 

 
2. Reunió Pere Tarrés 

 
3. Reunió CET10 

 
4. Propostes d’empreses 

 
Es presenta, per part de la comissió, que no te massa sentit fer la feina de recopilar tota la informació 
d'empreses disponibles per valorar-les de cara al fer el Casal, si hi ha una  empresa que ja te reunió amb 
direcció i han trucat a l’Afa (Vanessa) per reunir-se la setmana vinent. 
Es parla de que es podria valorar CET 10 per començar el casal, ja que mai ha sortit. I en el cas de que no 
surti, també hi ha varies escoles al voltant a les que les famílies que hagin obtingut beca puguin accedir. 
S’ha de deixar clar qui es responsabilitza del Casal, si des de l’AFA o des de l’Escola. 
Acordem fer un sondeig sobre el numero de famílies que anirien al casal i les setmanes que necessitarien. 

 
 

2. Comissió festes 
 
1. Valoració Nadal 2018 

 
2. Renovació vestuari i maquillatge reis 

 
3. Carnaval 2019 

 
Es valora l’aportació dels Reis a l’escola i, com que hi ha peques davant es parla una  mica en clau, però en 
general es veu bé amb petits detalls que es podrien millorar amb una mica d’organització. Hi ha pluja d’idees 
i es parla de canviar els Reis d’Orient per algun patge o fins i tot un altre personatge Nadalenc com el Grinch. 
Es deixa de cara al curs vinent per preparar-ho amb antelació. 
 
Es proposa fer un canvi de visió amb el tallers, tant el de Nadal com els altres que organitzem durant el curs. 
La idea es presentar-ho al espai de menjador i treballar conjuntament amb els monitors perquè tots els 
alumnes puguin participar. La Vanessa recull la proposta per presentar-la a la comissió de menjador. 
 
De cara a Carnaval, s’acorda fer la festa a l’escola el divendres 1 de Març a la tarda, en comptes de la rua del 
Poblenou a la que participàvem anys anteriors. Així, com els alumnes de primària, no es poden disfressar, 
també ho poden fer aquell mateix dia, encara que sigui fora de l’horari lectiu. 
Es contractarà una empresa d’animació, amb possibilitat de que siguin dues, una de cara a infantil i una altra 
de cara a primària.  
No es convidarà a berenar ja que els alumnes de 6è posaran paradeta amb berenar per fer la seva recollida 
de diners. Es valora amb el pressupost del berenar, regalar un nas de pallasso a cada alumne, fent 
col·laboració amb els Pallapupes o alguna entitat similar. 
 
 

 
3. Comissió gènere 

 
1. 8 de Març 

 
2. Sant Jordi 

 
 



 
4. Comissió extraescolars 

 
1. Inscripcions juny 

 
Des de la comissió s’exposa la confusió que crea el fet de passar un provisional de les extraescolars al juny i 
després fer les inscripcions al setembre. Perdent a més aquest mig mes d’inici de curs sense extraescolars. 
La proposta és fer les inscripcions al juny per començar al setembre. En aquest cas seria important avisar a 
les noves matriculacions de p3 perquè ho puguin tenir en compte i no es quedin a fora, sobretot d’activitats 
com piscina que s’omple ràpid. 

 
 
5. Comissió equipació 

 
1. Preus 

 
2. Venda talles grans 

 
3. Factures  

 
Actualitzaràn l’excel per stock ( Patri i Sandra) i donaran la graella a la Susana pel control. 
S’ha de canviar el cartell nou de l’equipació (Patri) 
Es valora si portar també sabatilles de psico, encara que com a opinió general és bastant difícil perquè s’hauria 
de tenir un ventall ampli de números. 
S’hauria d’anunciar més el grup d’intercanvi del facebook. Hem de fer cartell i posar-ho a les targetes. 
Es demana si es podria fer un pantaló llarg que no sigui tan gruixut com l’actual. 
 

6. Comissió reciclatge 
 
1. Informació i preus projecte reciclatge 

 
Es presentarà a l’Assemblea de famílies d’aquest 2n trimestre (Sandra) 

 
 

7. Comissió comunicacions 
 
1. Xerrada mossos 31-01-2019 

 
 

8. Comissió subvencions 
 
1. Gestió d’emocions 

 
2. Noves subvencions 

 
9. Comissió menjador 

1. Revisió menú 


