
 
 

  
 

 

ORDRE DEL DIA 24 OCTUBRE 2017 

Assistents: PILAR NÚÑEZ, MÓNICA SUÁREZ, ANNA POCH, ANNA 

ALSINA, CARME BIECH, MERCÈ MEIDNA, JÚLIA VILÀ 

1. Assemblea General 

L’Assemblea General es celebrarà la setmana del 13-16 de novembre a 

les 18:00.  

Com l’any passat es farà memòria del que l’AFA ha fet en l’últim any i 

dels temes que es volen treballar aquest curs.  

Es proposa crear una comissió de Sostenibilitat per conscienciar sobre 

el mediambient i la gestió de residus per assessorar i ajudar la resta de 

comissions al respecte, especialment la de festes. S’aprova per 

unanimitat la seva creació a la pròxima assemblea.  

S’acorda tancar la comissió de LOPD i s’integrin les seves tasques dins 

de Secretaria i en cas de ser necessària una nova actualització es faria 

com a projecte a banda.   

Es proposa tancar la comissió de C. Escolar en cas que no es pugui 

cobrir.  

Es comenta que encara no hi ha candidat per secretaria i que si no 

s’aconsegueix s’hauria de dissoldre l’AFA i cancel·lar tots els serveis 

que es donen.  

2. Ioga 

Estan fent servir el tatami de judo però no va bé a les classes molt 

nombroses i per les d’adults.  

Es proposa comprar màrfegues per ioga i que es puguin fer servir per 

altres activitats com tallers o per l’escola. Hi ha dues opcions que 

costen el mateix:  

1. Decathlon més senzilles 



 
 

2. 2ª mà però de millor qualitat 

Es preferix l’opció 2 per estar en bon estat i ser de millor qualitat. En 

total serien 150€ (15 màrfegues) però es comenta que realment el grup 

més gran seria de 10 i per tant no en farien falta tantes.  

Es vota per unanimitat aprovar la compra de 10 màrfegues supeditat a 

que la tresorera indiqui que hi ha diners i a que es confirmi que hi hagi 

espai per guardar-les.  

3. Casals i colònies 

L’any passat és la vegada que més inscripcions hi ha hagut al casal 

d’estiu (608 vs l’any passat 557). La nit de Casal té molt bona acollida 

(179 inscrits la setmana corresponent). Suposa molta preparació per 

part dels monitors. De sortides la més valorada ha estat la del Camí 

dels Sentits.  

Les sortides dels grans han funcionat molt bé. Sobretot perquè els 

monitors ho van fer molt bé.  

El casal esportiu té molt bona acceptació.  

Treure l’anglès no ha suposat cap problema.  

Es va haver de prescindir de les dutxes per l’alt volum de nens.  

Molt bona valoració les inscripcions online. Però es feien cues per 

entregar la documentació el primer dia. L’any que ve s’haurà de canviar 

per poder recollir-ho abans.  

El càtering ha rebut moltes queixes.  

S’ha treballat millot la informació cap a les famílies preparant uns mails 

amb tota la informació però ha fallat en que la llista de mails de les 

famílies que cada setmana estaven apuntades no era correcta. És punt 

de millora per l’any vinent.  

Les colònies van anar molt bé. Tenir la casa en exclusiva és un 

avantatge.  



 
 

S’oferirà casal per Nadal per dies com les últimes vegades. 

4. Gestió On-line d’extraescolars 

La gestió de les inscripcions a les activitats extraescolars tornarà a 

passar aquest curs a la coordinadora d’Extraescolars, un cop l’eina 

afaonline ja està més estable i funciona bé.  

La coordinadora obrirà i tancarà l’eina els dies 1 i 20 de cada mes, 

informant les famílies, i elaborarà els llistats amb els canvis cap a cada 

empresa/comissió. Aquests avaluaran les inscripcions i confirmaran les 

places directament a les famílies.  

En cas que alguna activitat quedi plena s’avisarà a la coordinadora per 

a que en el mail informatiu s’indiqui que noves peticions entraran en 

llista d’espera.  

5. Pregs, preguntes i comentaris 

 Calendari:  

o Festa Nadal 16/12 

o Interescolar 2/6 

o Festa Juny 16/6 

 La Festa de P3 va tenir molt d’èxit. Les famílies van agrair molt la 

iniciativa i van fer moltes preguntes. Vam ajudar a crear el grup 

de whatsapp d’una classe i ja tenim comunicadors en totes dues.  

 El dia 31/10 hi ha consell escolar. Es proposa comentar-hi dos 

temes:  

o Que informin que no s’enviaran menús en paper i enviar 

link d’on es pot consultar a la web.  

o Que es faci cada any, a finals de curs, l’enquesta de 

menjador per avaluar la satisfacció i l’impacte dels canvis 

que s’han fet. 

Sense mes temes a tractar finalitza la junta 22:00h. i es convoca la propera 

junta el dilluns 27 de novembre a les 20:00 


