
 
 
ACTA REUNIÓ AFA 19-20 num01 
Dijous, 10 d’Octubre 2019 
16.45h 
Classe CS de la Escola Poblenou 
 
ASSISTENTS: 
Monica Cuevas- Taïs Llorens- Nati Herrada- Sandra Teràn- Núria Gimenez- Eva Haro- Marta Maldonado- 
María Gutierrez- Elena Díez- Aitor Hornés- Cristina de la Fuente- Sonia Bonilla- Angels Alonso- Vanessa 
Rodríguez- Núria Monstón- Silvia  
 
 
 
ORDRE DEL DIA ASSAMBLEA FAMILIES 
 

1. Què fem a l'AFA i com ens organitzem. Què hem fet a l'AFA durant el curs 2018-2019. 
2. Gestió Econòmica curs 2018-2019. 
3. Projectes curs 2019-2020 
4. Reestructuració de les Comissions. Nivells d'implicació. 
5. Imatges d'algunes activitats AFA. 
6. Torn obert de paraula. 

 
ORDRE DEL DIA JUNTA 
 

1. Comissió festes. Halloween 
2. Revisió participants diferents comissions 
3. Nous projectes 
4. Proposta marató tv3 
5. Informacions diverses.( fotografies, reis, etc) 
6. Torn obert de paraula. 

 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 
 
Presetem la 1a assemblea de famílies. Expliquem en que consisteix l’AFA, la gestió econòmica del curs 2018-
19. 
A grans trets resumim la gestió entre; General i Llibres 
 
General; Rebem la subvenció de l’Ajuntament. I ingrés de les quotes de socis 
Tenim menys beneficis que els curs anterior perquè tenim menys ingresos i més despeses. L’aportació a 
l’escola es més petita. 
 
Com a curiositat tenim un equilibri en el numero de socis a cada curs. En anys anteriors en cursos superiors 
baixava notablement el numero de famílies de socis. 
 
En quant a la venta de llibres el benefici també baixa ja que ara es quedarà en els dos cursos de cicle inicial 
i ja s’han eliminat a Cicle infantil. 
 
Aquest curs també s’ha fet una inversió en equipació que estava esgotada. 
 
Les aportacions d’aquest curs a l’escola; Les agendes (de 3r a 6è), autocar Dansa Ara (2n), pissarra... 
 
 
Els nous projectes;  
Refugis climàtics. Expliquem sessió participativa en espera d’enviar el resum a les famílies (en el moment 
de l’acta ja està compartit al grup de delegats) 
LECXIT; Des de l’escola comença un nou projecte de comprensió lectora, amb la Fundació Bofill. Es demanen 
voluntaris, que rebràn una formació,  per a poder portar a terme aquesta activitat que es programarà fora de 
l’horari lectiu. Es passa un missatge a delegats perquè es presentin adults voluntaris. 
Comissió Sostenibilitat; Des de l’escola ens expliquen que estem al projecte d’escoles sostenibles i ens 



 
demanen una comissió per trebalalr conjuntament. Surten com a membres ; Aitor, Eva H, Elena i Marina. 
 
(Adjuntem la presentació) 
 
 
 
 
 
REUNIÓ JUNTA 
 
Acte seguit comencem la reunió de Junta amb els mateixos asistents que a l’assemblea. 
 

1. Comissió festes. Halloween 
 
Es debat la posibilitat de fer o no la festa de Halloween pels pocs membres d’aquesta comissió. Finalment 
s’aprova fer-la, i es pacta demanar voluntaris (que no sigui molt just per la data de la festa).  
S’aprova el 8 de novembre de 17:30-20h. Ja que el mateix dia de Halloween seria dijous, moltes famílies 
marxen de cao de setmana ja que le dilluns es festa de lliure disposició. I aquell mateix dia es fa piscina que 
els infants arriben tard i no podrien gaudir de la festa. 
Es demana un pressupost previ a l’organització de la festa per saber quants diners es poden gastar. La Crsitina 
ens farà un càlcul basat en els dos darrers anys. 
Com es va parlar el curs passat, volem intentar a fer el taller per a la festa de Halloween a l’espai de migdia. 
Es demanaràn voluntaris per recolzar el taller. Preparem mail al Didac (coordinador de menjdador) amb còpia 
a direcció, amb la proposta del taller per al divendres 25 d’octubre. S’encarrega la Vane. 
Ens hem de coordinar amb la Comissió de 6è per si posaràn paredeta de berenars i així no solapem productes 
des del bar de l’AFA. Ho gestiona l’Àngels. 
Es parla també de l’horari de l’animació, que no arribin tard ja que es fa llarg per als més petits. 
Cartell i circular, Vane. 
S’ha de demanar el permís per la festa. ??? 
 
Membres de la Comissió; Sonia, Eva, Mònica. Suport; Anna 
 
 

2. Revisió participants diferents comissions 
 
Comissió Casal; Nati, Inma, Marta 
Comissió Extraescolars: Therese, Silvia, Eva 
Comissió Comunicació; Puri, Ana, Vane 
Comissió Venta Llibres; Marta, Núria 
 
Aquestes són les comissions a les que feien falta participants. Adjuntem l’excel (per privat) amb totes les 
persones de la junta perquè tothom revisi la seva participiació i el seu contacte. 
 
Es comenta amb la Comissió de menjador el canvi en la devolució dels diners en les faltes d’assistència al 
menjador des del 3r dia. Algunes famílies comenten la seva preocupació de que es nota el canvi de cuina. Es 
parla de tornar a engegar els tastets amb les famílies i es proposarà a la propera reunió de comissió. 
 

3. Nous projectes 
 
 
 

4. Proposta marató tv3 
 
Es proposa fer algun acte popular per a participar amb la Marató de tv3, que es realitzarà el porper 15 de 
desembre. S’havien demanat preus per a una paella, però ens demanàven 9-10€ per ració, i tot que vam 
explicar la situació i ens ho podein deixar a 8€, trobem que potser no està a l’abast de les famílies. 
Es proposa tornar a fer una xocolatada com vam fer amb la Xocolatada Solidaria i trobem que es la millor 
opció. Parlarem amb la nova empresa de menjador i amb altres empreses que puguin col·laborar amb l’acte 
(Vane) 
 
 



 
5. Informacions diverses.( fotografies, reis, etc) 

 
S’informa que ja tenim data per a les fotografíes de l’escola. El dilluns 18 de novembre. Hem de fer recordatori 
a delegats ja que al ser dilluns no ho podràn fer des de l’escola. 
Ja tenim els talonaris de loteria i encara no sabem si la comissió de 6è agafarà algun talonari per vendre. 
Informem a les delegades de la comissió (Vane) que els que agafin (màxim 3) s’han de fer càrrec de recollir 
els diners de la participació i quedar-se els de donació. 
De cara a Nadal, es planteja no fer Reis i fer algun tipus de patge (podria ser el Grinch, encara que no hi ha 
unanimitat) Es mirarà de llogar la roba. S’organitzaràn les fotos (1 per grup) i es parla de plantejar un regal 
grupal en comptes d’individual. I si s’entregaria en aquell moment o després de festes.  
De l’extraescolar de música es necessita una inversió  per a instruments. S’ha parlat amb l’escola i no es 
poden fer càrrec. Es planteja fer la inversió des de l’AFA. Algú proposa fer la petició a l’ESMUC i s’intentarà 
per aquesta via. Serien instruments de 2a mà, i es calcula una inversió de 200€. 
Des de la Comissió d’equipació, ens informen que aquest curs, s’han fet pantalons amb puny, a veure quina 
accptació tenen. Des de l’escola sembla bé, però hem de mantenir els sense puny perquè es creu que potser 
poden durar més. També s’han ofert a ,‘escola per valorar algunes samarretes en tons blaus, però encara es 
mantenen les blanques fins a saber si s’aproven. Encara no s’han trobat pantalons d’entretemps. Els xandalls 
de talles grans, a partir de la talla 14, es mantenen al 50% fins acbar stock. 
Ens plantejen també la possibilitat de fer boc&rolls però no donar temps a parlar-ho i queda pendent per a la 
propera junta. 


