
ACTA REUNIÓ JUNTA AFA 

 

 
 
 

Dia: Dimarts 15 de desembre de 2020 
Hora: 21.15 h 
Assistents: Meritxell Piazuelo, Susanna Alabern, Roser Cueli, Marta Muntadas,         
Marc García, Jordi Tió, Anna Prat, Noelia Sala, Pere Garcia, Marisa Acedo, Eva             
Colomer, Anna Colomer, Helena Colom, Esmeralda Molina, Ester Bernal, Marc          
Peñarroya, Elisenda Ninot, Joana Brufau, David Ochoa, Oriol Baulenas, Gerard          
Garcia, Macarena Parra, Xavier Vilardell, Elisenda Hueso, Karma Baulenas, Sònia          
González.  

 
 

 
Punts a tractar 

 
1. Aprovació de l’acta anterior 

La sonia, exposa l’aprovació de l’acta anterior que es va enviar prèviament 
per si es volia llegir en detall més tranquil·lament. Queda aprovada per 
unanimitat  
 

2. Treballs realitzats des de les diferents comissions: 
Cada comissió disposarà d’un temps aproximat de 10 minuts per exposar 
dels treballs realitzats i seguidament es posarà en comú els dubtes o 
aprovacions necessàries per la Junta. 
 
2.1 Comissió de presidència 
La Sònia exposa els treballs realitzats des de la comissió de presidència. 

  
● Ja s’ha realitzat el canvi de nomenaments de junta a justicia. 

  
● S’ha fet un curs de formació bàsica de gestió d’AFA a l’AFFAC realitzat per la 

FAPAC 

  
● Segona reunió equip directiu escola: 

El dia 13 de novembre es fa la segona reunió amb l’equip directiu. 
Els punts tractats són els diners que ha de destinar l’AFA a l’escola i a quins 
recursos. Es defineix que l’AFA destinarà els recursos cap al contingut i no al 
continent. 
Els diners del cobrament de l’AFA (quota llibres), l’escola el destina a material 
fungible. Aquest any des de l’escola ens demanen recursos econòmics per 
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material destinats als reptes. Aquests any degut al covid no es poden barrejar 
materials per alumnes i es necessiten més recursos. 
 
Des de direcció ens informen que no estan en acord amb proposta que ha fet 
l’AFA del processos participatius de l’Ajuntament. Ells apostaven més cap a la 
coberta del pati. Els informem dels motius que vam creure tota la junta per la 
proposat realitzada i el perquè no es va incloure la coberta (Aquesta proposta 
si es realitza ha d’entrar dins dels pressupostos de l’Ajuntament) 
Es parla del manteniment de l’escola per poder consensuar tots els punts 
amb l’ajuntament que és qui ha de realitza el manteniment correctiu i 
preventiu de l’escola, actualment bastant parat. Es comenta la necessitat de 
la figura tècnica per part de l’Ajuntament. 
Per part de l’escola ens comenten, que actualment els professors estan fent 
tasques d’urgència. 

  
● Reunió amb l’Ajuntament: 

El dia 18 de Novembre ens reunim tot l’equip amb l’Ajuntament, Alcalde i 
diferents regidors. 
Els punts tractats i el seu seguiment s’emplacen a diferents propostes i 
seguiment mitjançant mails i una pròxima reunió al 18 de Gener de 2021. 

 
Des de l’AFA es demana: 

● Un espai on es realitzin les PCR que hi puguin accedir els pares. Com 
que aquest punt afecta a totes les escoles del municipi, ens emplacen 
a una resposta després de una reunió d’ajuntament amb altres centres 
i CAP. De moment no tenim resposta 

● Espai per dies pluja com Cal Licus: després de avaluar ala situació 
ens proposen que demanem a direcció de l’escola poder utilitzar 
passadissos i les aules que cada nen ja utilitza en horari lectiu. 

●  Manteniment preventiu/correctiu: Es debat sobre el tema, des de 
l’ajuntament són molt conscients de les mancances que existeixen 
amb aquest punt i es conclou que és necessària una figura tècnica de 
la Diputació per un punt de partida i poder incloure als pressupostos 
de l’ajuntament del 2021. Ens comenten que no hi ha personal i que 
només s’actua amb temes d’urgència degut a que ja s’han passat dels 
pressupostos aprovats pel 2020. 
Des de L’AFA es fa menció dels punts més urgents detectats i 
transmesos ja amb anterioritat: Humitats dins de les aules, 
processionària, pati, drenatges. 
Ens han contesta d’algunes de les problemàtiques proposades: Per la 
processionària, un tècnic ha fet visita i ha dit que aquest any no és 
necessari fer cap actuació. Pel què fa referència a les actuacions de 
manteniment i de drenatges es vol incloure dins dels pressupostos del 
2021 
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● Protecció de dades: LAND: S’exposa el pressupost demanat a LAND          
advocats que tenen conveni amb FAPAC. 
Per la adequació serien 285 € + 40€ i anualment un manteniment de             
40€. 
Es valora la proposat amb Junta i de moment s’ajorna. 
  

● Bonificacions de formació Tripartita treballadors/es: Està en procés la         
valoració per part de diferents empreses per poder utilitzar els          
recursos econòmics de les bonificacions 
  

● Subvenció menjador: No ens han concedit tots els diners demanats          
per subvenció 

● Subvenció extraescolars. Ens han donat la subvenció demanada 
 

  
2.2 Comissió de tresoreria 

En Gerard exposa els treballs realitzats i estat econòmic de l’AFA 

● Contractes amb serveis. Es demanen contractes amb serveis ( Gestoria          
Corrius i Ausatel), es revisen o si no es troben es tornen a realitzar amb               
clàusules vigents i es demanen perquè l’AFA les pugui controlar 

● Subvencions menjador i extraescolars ( ja esmentades també per         
presidència): No es reben tots els diner demanats, per tant el dèficit creix. 

● Loteria: Ho exposa en Pere, la valoració és positiva. Aquest any que no s’han              
pogut donar els talonaris a les famílies i s’ha fet amb compra a través del               
Dinantia i de botigues del poble, s’han venut un total de 2341 participacions,             
representen un 30% menys dels anys anteriors 

● Funcionament despeses internes de cada comissions: S’exposa que seria bo          
tenir un control de les despeses que vol fer cada comissió per poder             
valorar-ho amb els comptes generals, no per fiscalitzar, només per poder fer            
el control de despeses (tasca principal de la comissió de tresoreria, gestionar            
comptes). Possibles propostes que es debaten és tenir un pressupost anual           
per cada comissió o be una petita bossa de diner per cada comissió sense              
necessitat de pressupost o justificant. 

La junta també proposa que hi ha botigues al poble on l’AFA hi te compte, així                
també potenciem el comerç local.  

Surt a debat que potser algunes comissions com menjador és difícil presentar            
propostes amb antelació per la urgencia del moment i per la quantitat de preu              
petit que representa 

S’arriba a conclusions que és important que tresoreria tingui un referent o            
pressupostos per incloure en despeses que hauran de presentar cada          
comissió i s’aprovaran en pressupostos generals, fora dels pressupostos         
aprovats no es podrà fer despeses extres, sempre que tampoc es puguin            
incloure en una partida d’imprevistos que s’haurien d’aprovar en assemblea 
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● Detall Nadal treballadores AFA: Es fa arribar la proposta des de de la             
comissió de menjador. Des de tresoreria es proposa que es pagui des del             
compte general de l’AFA, ja que són treballadores de l’AFA i així es pot fer               
una panera una mica més generosa.  

Es debat i per unanimitat s’accepta una panera amb proposta de panera            
solidària. Es demana a Sant Tomàs si encara hi som a temps per entregar-les              
el mateix dilluns 

També es proposa que es pot fer un escrit des de menjador agraïnt l’esforç i               
l’entesa aquest any difícil degut a la situació de pandèmia i canvi de junta.              
Exposant també que es fa una panera com a conseqüència de no poder fer el               
sopar, però amb el compromís de recuperar-lo a partir de l’any vinent sempre             
que la pandèmia ho permeti. 

●  Economia AFA: 
o   Despeses: 

● Menjador: 
Augmenten les despeses en sous. S’ha contractat més        
personal per complir amb ratis de nens degut a les restriccions           
de la pandèmia. 
No tenim tanta despesa en matèria primera de menjador         
(aliments) 

● Quota pedagògica: 
L’escola ens ha demanat menys diners de la quota pedagògica 

o   Ingressos: 
● Menjador: 

Aquest any no tenim tants usuaris ni fixes ni esporàdics 
● Entrada de quota socis de famílies 

Quota pedagògica: Aquest any no es cobra a les famílies 

 Els números de menjador aquest any surten amb dèficit. 
És important tenir en compte les despeses, ja que els diner estalviats poden             
disminuir ràpidament i no sabem la durada de la situació de pandèmia  

 
 
2.3 Comissió de menjador 
La Meri exposa els treballs realitzats des de la comissió de menjador. 

● Habilitar espai de menjador infantil ( reorganització d’espai ) 
● Adequació caseta fora pati per dies pluja, on s’hi estan realitzant           

extraescolars, tallers de menjador i joc en dies de pluja 
● Disminuir de 3 a 2 torns de menjador 
● Revisar pla menjador covid 
● Enquestes a treballadores per google forms 
● Entrevistes individuals amb treballadores 
● Visites setmanals a menjador 
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● Visita espai de cuina per protocols valorant proveïdors 
● Llistats de material de joc i recull de joguines usades 

S’exposa que hi ha 3 treballadores que pleguen (1 excedència i 2 baixes). Es va fer                 
una proposta amb Tresoreria de avaluar si es podia fer una contractació de 2              
persones en comptes de tres i reorganitzar tasques, degut al dèficit comentat            
anteriorment. Es fa reunió amb la coordinadora de menjador i s’avaluarà si pot ser              
factible tot i que es veu difícil perquè durant la pandèmia hi ha uns ratis marcats. La                 
coordinadora ens ha de passar les dades reals de nens apuntats a menjador per              
estudiar ratis. 

S’informarà a les famílies quan tinguem ja el personal nou 

 
Surt a debat les delimitacions d’espais de pati de menjador. Són com les de l’hora del                
pati? Queden nens aïllats sense cap company? 
Degut a que els grups de classe no es poden barrejar, s’han de conservar les               
mateixes delimitacions amb conseqüència que hi pot haver algun grup tant petit com             
de 1,2 o 3 nens dins la seva limitació, per això s’ha fet una petició per escrit al                  
departament per buscar una possible solució com la barreja d’aquests posant           
mascareta. Encara està en procés, s’ha d’estudiar be. 

Fins el moment no érem coneixedores de les rotacions de l’escola, ara ja tenim la               
informació. 

 
 
2.4 Comissió de comunicació 
En Xevi exposa els treballs realitzats des de la comissió de menjador. 
Es fa la proposta de posar els textos legals a la web fins que no tinguem en                 
actiu la contractació de protecció de dades. 

● Material per la web: 
o S’ha anat a fer fotos a l’escola de les activitats que promociona             

l’AFA per utilitzar-les a les xarxes socials. 
  
o Per transparència cap a les famílies vam proposar que penjaríem           

totes les actes de Junta a la pàgina web, actualment ja tenim les             
actes de comissions a l’àrea privada de la web 

 
Surt a debat si s’ha tingut en compte la privacitat d’imatge dels infants en les               
fotografies que s’utilitzin. Des de la c. comissió es respon que ja s’ha utilitzat              
una fotografia amb les cares pixelades i la majoria de fotos s’ha evitat que              
surtin les cares dels infants. 
Es fa proposta que es visualitzi el monitoratge de menjador, es pot fer foto i               
nom i penjar en la web 
  

● Web de l’escola: el divendres em vaig reunir amb la Direcció de l’escola. En              
fan la proposta que els hi muntem la part de la web on hi ha tota la informació                  
i notícies anteriors. La Roser ha muntat estructura i des de c. Comunicació             
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hem de traslladar totes les notícies de la pàgina web antiga cap a la nova. En                
principi hi haurà pagina web nova pel gener 
 

● Material de les comissions per assemblea (presentació de cada comissió,          
FAQs, calendari públic i privat): es fa una proposta de presentació           
d’assemblea a través de la pròpia pàgina web i així no s’ha de fer un power                
point. Cada comissió es presentaria a través del material penjat a la pàgina,             
excepte tresoreria que presentarien els comptes amb un altre recurs (power           
point...). 

S’ensenya la proposta pensada com a exemple: 
o   foto que es relacioni amb cada comissió, 
o   objectius de la comissió, 
o   formulari de contacte, 
o   fotografies de qui hi forma part, 
o   FAQS,  
o   Notícies relacionades amb la comissió. 

Per la comissió de menjador i extraescolars també hi ha d’haver la informació             
de menús, preus, llistat de extraescolars i places lliures. 

Si decidim acceptar la proposta, hauríem de tenir de cada comissió tota la             
informació d’aquí a una setmana- 10 dies, per poder-ho treballar. 

Es debat si a les actes han de quedar detallats els pressupostos i es decideix que no,                 
Només es descriurà si s’aproven o els trets generals. A l’Assemblea ja es presenta el               
detall de tots ells. 

● Comunicació a través del Dinantia: Per poder passar tota la informació és            
necessària que de cada comissió se’ns faci arribar la informació la setmana            
abans. 

Tota la informació s’ha de rebotar a les xarxes 
 
Es debat si utilitzar la comunicació per xarxes i no per Dinantia ens perd la               
possibilitat de comunicació amb famílies. 
Des de comunicació es vol potenciar l’ús de xarxes socials i es mira quina              
activitat ha tingut l’últim dinantià mensual amb un pic sostingut de tres dies.             
Es conclou que de moment te bona acceptació 

Es fa la proposta per part de la c. comunicació de posar en calendari les dates de les                  
reunions de junta per si alguna família vol participar-hi. Així complim amb la proposta              
d’eleccions de ser transparents i fer partícips a les famílies. Per poder accedir a la               
reunió ens haurien d’enviar un mail i els hi donaríem accés amb el link. 

Es debat, sorgeixen dubtes de si s’ha de donar accés perquè no es converteixi en un                
lloc de queies. Es conclou que per tal de poder fer partícips a les famílies, aquestes                
ens hauran d’enviar un mail i els hi enviarem un link per poder entrar a la reunió.                 
S’avisarà sempre que són reunions que s’hi pot participar com a oient, no és un lloc                

2020 - AFA L’ERA DE DALT 



ACTA REUNIÓ JUNTA AFA 

de queixes i preguntes, per qualsevol d’aquests motius s’han d’utilitzar les vies            
destinades a aquest temes. 

Aquest calendari seria públic a la web 
 
2.5 Comissió de participació 
L’Eva  exposa els treballs realitzats des de la comissió de participació. 

● Carnestoltes: Pressupost 240€ 

Bases; 
o   Inscripcions per  Dinantia : incloure bases i drets d’imatge 
o   Temàtica: Dibuixos animats 
o   Disfressa feta a casa 
o   Fer foto i enviar. 
o   Penjar foto a la web 
o   Votacions setmana carnestoltes 
o Premis per cada cicle (val a la llibreria Sant Jordi i a Eines per               

aprendre) 
  

Surt a debat si el carnestoltes serà només per les famílies de l’Era o per totes                
les escoles del municipi. Es decideix que només per els nens de l’Era per              
temes de logística amb consentiment d’imatges, premis, votacions... 
També es pensa amb la possibilitat de col·laboracions de les empreses com            
cada any, però degut al format d’aquest any, es descarta 

 VOTEM CARNESTOLTES: queda aprovat per tots els vots a favor 

  

●  Cicle de xerrades: Pressupost 750 euros 

1 xerrada mensual ( total 4 xerrades) 
o Gestió emocional amb Noemí Freixes (Límits per nens infantil); S’ha           

d’acabar de tancar, serien xerrades gravades, 2 xerrades cicle         
infantil i 2 xerrades per mes grans de límits 

o Xerrades proposades que es poden incloure en càpsules 360 amb           
institut: Pendent amb L'ajuntament, la valoració 

  
Surt a Debat si existeix la possibilitat de subvencions des de l’ajuntament per             
algunes xerrades. 
L’Ester comenta que tenen reunió amb l’ajuntament el dia 14. L'última reunió            
va ser 1 desembre i els hi van comentar que feien arribar enquesta a les               
escoles per promoure les xerrades. La Idea era enviar-la a famílies abans de             
Nadal i fer el buidatge per acabar de estructurar les capsules. A dia d’avui no               
tenim notícies de si direcció ha rebut alguna enquesta. 
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Es decideix que des de presidència es demanarà a l’ajuntament si ens poden             
subvencionar alguna formació, amb la possibilitat de realitzar-les des de L’Era           
i obertes a tothom. També es demanarà a l’Assumpta un esborrany de            
l’enquesta per valorar si la proposta de les 4 xerrades hi encaixen. 

  
De totes maneres s’hauria de votar si fem encara que sigui la d’infantil,             
perquè la ponent ens va comentar que si es fa, ho hauria de poder gravar per                
Nadal. No tenim gaire marge. 
Es debat si te sentit votar per una sola xerrada o incloure-ho en un cicle de                
xerrades. Es conclou que abans de fer votacions es demanarà a l’ajuntament            
la possibilitat de subvencions i sobretot si la ponent pot gravar més tard la              
xerrada d’infantil. 

Es posposa la votació 

  

  

● PATI: Pressupost total 750eurs + iva. 
o   Pendent projecte pati Carme Cols 
o   Infantil: 

● Adaptació sorrera petits: i es vol fer ampliació sorrera de petits.           
Fer igual que sorrera de grans. 

● Es van aconseguir joguines de fusta 
● Treure jocs que no s’utilitzen o s’han fet malbé: joc del telèfon,            

cotxe... 
● (zona 5) canviar troncs de passeres i posar-ne més 

  
o   Primària: 

● Dibuixar jocs al terra de la pista 
● Col·locar troncs per enfilar-se o bobines, sobretot per cicle         

inicial 
  

Es va fer visita amb direcció (Carles) per veure si es podria fer alguna              
actuació per Nadal, estem a l’espera de resposta. 
Es comenta per part de la Sònia, que direcció ha passat un mail amb horaris               
de la conserge durant les vacances de Nadal. 
Es debat qui hauria de tenir codis d’accés per entrar i es conclou que hauria               
de ser només un per comissió així està més controlat. 
  
Surt a debat la possibilitat d’utilitzar rodes. La comissió ens explica que ja es              
va demanar a l’escola però la seva resposta va ser negativa tant per rodes              
com per estructures perquè potser no estan homologades i no passarien per            
inspecció. Membres de la Junta exposen que a diferent escoles si que se             
n’utilitzen i s’observa una noticia que explica que les rodes en si no són              
perilloses, però ho poden ser per el que poden tenir enganxat. 
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Es conclou, que es tornarà a demanar a l’escola 
  
L’Eva acaba dient que si volem veure més clar la proposta , al hi ha penjades                
fotos i l’acta del què es vol fer. 
 
 
2.6 Comissió d’extraescolars 
La Noelia exposa els treballs realitzats des de la comissió d’extraescolars. 

● Taller de Nadal: Descartat degut al covid, poques famílies i cost elevat 
● Retorn extraescolars: en data 23-11-20 es reinicien les extraescolars  

o   Restriccions de ratis. 6 alumnes per cada aula. 
●  Ukelele i multi esports: No es veu afectada 
● Ordinografia: 1 sola professora per 2 grups en classes         

properes 
La resta de extraescolars s’ha d’augmentar les monitores. 
Es parla amb les famílies d’augmentar la quota d’anglès i dibuix de 15             
a 20, ho accepten. Per tant la quota queda a 20€, continuem amb el              
dèficit previst a principi de curs. 

  
Es decideix deixar la ratio fins a final de curs per no anar marejant les               
famílies. 
o Espais: Amb la reorganització necessitem més espais: biblioteca,         

placeta, espai annex del pati i pista del pati. 

La direcció de l’escola ens planteja el problema amb aquest espais, bàsicament per             
l’ús de la placeta, ja que aquest espai s’utilitza com a sala d’aïllament en cas               
necessari. Ens comenten que si utilitzem aquest espai, és necessari un altre ubicació             
d’aïllament i ens proposen com a única solució el despatx de L’AFA on treballen la               
Noelia i la Pilar. 

Tant per part de la comissió, com de menjador, aquesta nova ubicació no es veu               
prou clara ja que és una zona de pas de nens d’infantil cap a menjador. Des de la                  
comissió es plantegen diferents propostes i espais, però direcció no les accepta. 

Davant la negativa de direcció, es parla amb c.presidència, ens proposen que            
aquesta decisió s’ha de prendre en junta, per presidència l'opció que es creu més              
viable és continuar utilitzant l’espai de la placeta i si s’hagués de necessitar l’espai              
per aïllament s’anul·laria extraescolar. 

Es posa a debat amb la junta quines són les possibles opcions per presentar a               
l’escola. La Sonia comenta que ha parlat amb la Directora i que no hi ha opció                
possible, els espais són de l’escola i és l’escola qui distribueix. Si utilitzem espai de               
placeta, l’únic espai d’aïllament pot ser el despatx de la Noelia i la Pilar. 

Les opcions és demanar si o si un altre espai, dir que no es pot utilitzar el despatx,                  
anular les extraescolars. Després de debatre cada un dels punts, s’arriba a concloure             
que es presentarà una carta a direcció exposant que no es veu viable la utilització de                
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del despatx de la Noelia i la Pilar. Es continuarà fent la extraescolar a la placeta i si hi                   
ha un aïllament s’anul·larà l’extraescolar i s’avisarà a les famílies. 

S’ha de tenir en compte que les desinfeccions si són alhora de menjador, les han de                
fer els monitors. També ens comenten des de direcció que si no hi ha les cargoles,                
un espai possible per classe, és el despatx de la Noelia i la Pilar 

  

● Vals de descompte: Els mestres ens demanen si poden fer servir els vals per              
comprar material per la classe. 

Ja s’ha enviat un correu a direcció des de Tresoreria 

Surt a debat que es podrien comprar el llibres de lectura des de l’AFA i               
reciclar-los, també se’n podria treure un rendiment. S’explica que es fa amb            
vals perquè els nens puguin començar al biblioteca a casa i ajudar a les              
famílies a poder tenir llibres. 
 

3. Assemblea de socis  

Es confirma data en 14 gener  de 2021. 

Per preparar la web s’ha d’enviar de cada comissió tot el material exposat per la c.                
Comunicació en un termini de 8-10 dies. 

Hi ha haurà una assemblea extraordinària per aprovar el nom de AFA 

Es proposa un reunió de Junta el dia 12 gener 2021 per tancar temes 
 

4. Detall de nadal a les monitores 

Ja aprovat en punt de comissió de tresor 
 

5. Precs i preguntes 

Sense preguntes 

 

 

FI DE REUNIÓ A LES 23:59 
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