
ACTA DE JUNTA 17 Desembre 2018 

 
Assistents: Olga González, Mercè Medina, Encarni Valdivia, Susana Soriano, 

Joana Mulero, Marta Jordana, Esther Serrano, Pilar Núñez, Eva Sánchez, Júlia 

Vilà, Noelia Valencia 

 

1. Comissió Educació 

 

La xerrada de Novembre va agradar, però va mancar assistència de cursos 

superiors tot i que eren els mes afectats per la temàtica. 

Es van comentar les properes xerrades, hi ha dubtes sobre quin és l’horari mes 

adient per la participació i interès de les famílies. 

A partir d’ara es farà inscripció prèvia de cara a una millor organització i poder 

tenir una previsió d’aforament. 

S’insisteix en el fet de que si les famílies tenen interès en alguna xerrada en 

concret, ho comuniquin al Mail de la comissió: educacio.afaproven@gmail.com 

 

2. Comissió Casals i Colònies 

Les dates de les colònies per aquest any agafa la festivitat de Sant Joan i complica 

el calendari. Es decideix fer un qüestionari a les famílies per poder veure la 

preferència de les famílies, entre incloure un dilluns festiu, reduir-ho a 4 dies o 

fer de dimarts a dissabte. D’aquesta manera també es podrà tenir un càlcul 

aproximat de participació. 

En un principi serà la mateixa casa de colònies dels últims anys, El Xalió. 

3. Comissió Sostenibilitat 

La comissió està parcialment satisfeta del funcionament mediambiental de la 

festa de Nadal. De cara a noves edicions seria positiu que la representant de la 

comissió de sostenibilitat assessorés in situ als voluntaris del bar, per assegurar 

que s’ha entès el funcionament i per ajudar a resoldre els imprevistos que 

impacten en els residus.  

La recollida selectiva es va fer amb èxit. 

En canvi hi ha dos punts de millora en la part de les begudes gratuïtes pels nens 

que feien les activitats:  

 No es va preveure que les consumicions gratuïtes inclourien els sucs, per 

la qual cosa es necessitaven més gots compostables dels inicialment 

previstos (per sort en teníem més de la festa anterior).  

 A l’hora de servir les begudes, tot i que no es podia exigir el got d’un sol 

ús, va faltar preguntar si el nen ja en tenia abans d’usar un de 

compostable.  

mailto:educacio.afaproven@gmail.com


4. Comissió Festes: Festa de Nadal 

La Festa de Nadal organitzada per les famílies de 2n va ser tot un èxit, no només 

per com va gaudir tothom durant la celebració, sinó també per la bona dinàmica 

entre les famílies organitzadores. Més de la meitat del curs s’hi va implicar, per 

la qual cosa la feina va estar ben repartida.  

Els protocols de les festes que queden es preveu tenir-los acabats durant les 

vacances per enviar-los en començar el segon trimestre. En els protocols 

s’afegiran les idees d’organització que s’ha vist que són útils durant la preparació 

de la Festa de Nadal, com per exemple la distribució per comissions.  

Arrel de l’organització de la rua de Carnestoltes, es planteja si es pot dedicar una 

part de pressupost de festes per poder disposar d’un vehicle decorat que obri la 

comitiva de l’escola. S’acorda per unanimitat assignar 300€ com a pressupost per 

aquesta festa, sense treure’n de la resta. 

5. Precs i Preguntes 

Es comenta que els nens es renten les mans sense sabó abans de dinar i caldria 

plantejar al menjador que en fessin servir.  

També s’afegeix que caldria reposar més sovint el paper higiènic.  

 

PROPERA REUNIÓ JUNTA AFA: S’acorda posar data per a la propera Reunió  de la Junta 

General Ordinària del AFA el dimecres dia 23 de gener de 2019 a les 20:00 hores a la seu 

de l’Escola Provençals. 

 

Sense res més a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00 hores, signant amb el vistiplau:  
 
       Vº Bº  

 

       

SRA. PRESIDENTA                       SRA. SECRETÀRIA en funcions 

 

 

 

 

 

Júlia Vilà de las Heras    Marta Jordana Nos 

 


