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2021 - AFA L’ERA DE DALT 

 

 
 

 

Dia: Dijous 14 de gener de 2021 

Primera convocatòria: 20.45h  
Segona convocatòria: 21.00h 

Assistents: (...) 

 
 

Ordre del dia 

1. Presentació de les activitats previstes durant el curs 2020-21. 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’associació pel curs 

2020-21. 

3. Torn obert de paraules. 

 

Punts tractats 

 

S’inicia la assemblea a les 21.00h 

 

Sònia Gonzàlez en nom de la junta actual agraeix l’assistència en aquesta assemblea 

ordinària i es demana als assistents que escriguin al xat els noms i cognoms per fer-

ho consta en aquesta acta. 

 
Es presenta i explica que és una nova junta sorgida de les eleccions realitzades el 
passat 26 d’octubre i que hi ha molta il·lusió per tirar endavant el projecte, acompanyar 
i aportar millores per l’escola dels nostres fills i filles, tot i els impediments per la situació 
actual ocasionada per la pandèmia de la COVID. 
Explica que som una junta oberta a totes les famílies i que tothom està convidat a 
participar a través de les comissions.  
 
La junta està formada per 6 comissions i amb l’explicació de cadascuna d’elles 
s’aborda el primer punt de l’ordre del dia: Presentació de les activitats previstes durant 
el curs 2020-21. 
 
S’informa que les presentacions es faran amb el suport de la informació que es troba 
disponible a la pàgina web, per així potenciar-la i donar a conèixer part de la informació 
que s’hi pot trobar. 
 

1. Presentació de les activitats previstes durant el curs 2020-21. 



ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AFA 

2021 - AFA L’ERA DE DALT 

a. Presidència 

Susanna Alabern fa l’exposició com a representant d’aquesta comissió. 

Es detalla que aquesta comissió està formada per cinc membres de l’AFA l’Era de Dalt, 

concretament per Sònia Gonzalez, ocupant el càrrec de presidenta, la Meritxell 

Piazuelo, ocupant el càrrec de secretària, en Carles Romeu, ocupant el càrrec de 

tresorer, en Pere García com a vocal i per Susana Alabern com a vice-presidenta.  

La funció principal de la comissió és la gestió de la pròpia AFA, segons estatuts i 

normatives legals. Per aquest motiu totes les persones que formem part de la comissió 

hem realitzat la formació bàsica de gestió d’AFA a través de l’AFFAC. 

Per dur a terme la gestió interna de l’AFA i la coordinació entre les comissions, 

cadascun dels membres participa en alguna de les altres comissions. D’aquesta 

manera es disposa de forma més generalitzada de la informació de les actuacions que 

es realitzen. 

Els objectius de la comissió són: 

● Establir ponts de treball entre l’escola i les famílies, apostant pels valors que 

ens representen. 

● Treballar en equip per acompanyar i donar suport a la figura de la presidència. 

● Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola. 

● Donar a conèixer l’AFA representant-la davant les institucions. 

● Acompanyar i donar suport a les famílies en tot allò que faci referència a 

l’educació dels infants. 

Durant aquest temps s’han portat a terme reunions amb l’equip directiu de l’escola i 

amb l’equip de regidoria d’educació de l’Ajuntament de Tona, i s’està en contacte per 

temes que van sorgint del dia a dia. En aquestes reunions s’han tractat diferents 

temàtiques, entre d’altres, temes relacionats amb la situació actual de pandèmia per la 

COVID, detecció de necessitats per part de l’escola, gestió del manteniment de 

l’escola, ... 

La tasca de la comissió de presidència és continuar realitzant reunions de seguiment 

periòdiques tant amb l’escola com amb l’Ajuntament.  

Per més informació es pot contactar amb els membres de la comissió a través del 

formulari que hi ha disponible en l’apartat de la web o per correu electrònic: 

presidencia@afaleradedalt.com.  

 

b. Comunicació i transparència 

 

Xevi Vilardell fa l’exposició com a representant d’aquesta comissió. 

mailto:presidencia@afaleradedalt.com
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Es pretén que la web sigui punt de referència de les famílies pel que fa a la informació 

de l’AFA de l’escola. 

Explica la informació que es pot trobar a la web i el formulari de contacte amb cada 

comissió. Presenta als assistents l’apartat de notícies de cada comissió i les preguntes 

freqüents de cada servei. 

Exposa que per tal de no saturar les famílies amb Dinanties s’ha decidit fer un Dinantia 

mensual que contindrà un butlletí de notícies que contindran l’enllaç a la notícia 

complerta. 

Es continuarà fent comunicacions a través de xarxes socials (Facebook i Instagram) i 

s’ha creat també un compte a Twitter. 

Des de la comissió es demana a les famílies que no es respongui a aquest Dinantia i 

es facin servir els formularis de contacte de la web. 

 

 

c. Menjador i serveis 

 

Anna Prat fa l’exposició de la comissió de menjador com a representant d’aquesta. 

Aquesta comissió vetlla per la bona qualitat de tres serveis: acollida, menjador i 

permanències. 

En breu s’iniciarà una comissió amb l’escola que el formaran direcció, representants 

de l’equip docent, representants del monitoratge i membres de la comissió de 

menjador. 

Està previst realitzar una revisió de menús dels esmorzars i berenars per tal de fer-los 

més saludables.  

Sobre les tasques realitzades s’ha fet un recull d’inquietuds a tots els nivells 

(treballadores, usuaris i famílies) que ha permès extreure molta informació per treballar 

la comissió. 

També s’explica la nova organització del servei de menjador en dos torns gràcies a 

l’habilitació d’un espai de menjador exclusiu pels alumnes d’infantil. Fet que ha permès 

ampliar l’estona de dinar que quedava molt justa amb tres torns. 

S’ha detectat una manca de material que s’ha apaivagat en gran part amb la recollida 

de joguines que ja s’han distribuït en el diferents grups estables i també pels jocs 

d’interior en cas de pluja. Es complementarà amb una dotació de material de joc per 

primària. 

S’ha detectat una necessitat d’informació del servei de menjador per part de les 

famílies que es millorarà penjant documentació al web sobre el servei. 

Es preveu donar continuïtat a la formació del monitoratge. 

Aviat es penjarà al web informació sobre les Preguntes freqüents de la comissió de 

menjador. 
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També es preveu una revisió dels proveïdors de cuina i s’ha millorat la recollida 

d’informació  sobre seguretat alimentària. 

 

Per últim, s’està acabant de revisar el Pla de Menjador amb totes les actualitzacions 

pertinents i el Pla Covid. 

 

 

d. Participació de les famílies 

 

Pere Garcia fa l’exposició com a representant d’aquesta comissió. 

El principal objectiu de la comissió és l’organització d’activitats de les famílies 

aconseguint un marc de trobada entre famílies i escola. 

En un any convencional s’encarregaria de la participació de les festes del municipi, 

xerrades, etc, però aquest any queden més acotades les accions per la situació actual 

de pandèmia. 

S’està organitzant una proposta de carnestoltes virtual.  

La comissió ha elaborat un Pla d’actuació del pati que ja s’ha començat a desenvolupar 

i es continuarà fent els propers mesos. Es faran jornades de pati però no es podran 

obrir a la participació de totes les famílies tot i que si algú hi està interessat es pot 

adreçar a la comissió per correu electrònic i es buscarà la manera de qui hi puguin 

participar. 

Es preveuen 3 xerrades en format virtual amb la següent temàtica: transició a l’Institut, 

gestió emocional i límits. Membres de la comissió estan participant juntament amb 

d’altres centres educatiu del munici i l’Ajuntament de Tona en l’organització del 

Programa Xerrades 360 i potser alguna xerrada de les previstes entra dins aquest 

programa. 

Finalment es convida a tothom qui vulgui a afegir-se a la comissió. 

 

 

e. Extraescolars i escola oberta 

Noelia Sala fa l’exposició com a representant d’aquesta comissió. 

L’objectiu d’aquesta és organitzar les extraescolars, l’escola oberta de juny i el casal 

de setembre. 

Tanmateix es fa un seguiment de totes aquestes activitats amb el monitoratge i 

l’escola. 

Una altra tasca important de la comissió és la cerca de subvencions que es puguin 

sol·licitar. 

Actualment les extraescolars que es realitzen després de consultar a les famílies al 

principi de curs i per demanda general són: anglès ukelele, robòtica, pintura i 

ordinografia.   

S’explica que per la situació actual de pandèmia, la normativa ha fet aturar en dues 

ocasions les extraescolars. Es recorda que sempre que es duen a terme aquestes 

activitats es fa complint la normativa vigent en aquell moment (ventilació, rentat de 

mans...). 
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Arrel de les darreres indicacions on només es permetia un màxim de 6 alumnes per 

grup es van reestructurar els grups i es va decidir mantenir aquesta opció al llarg de 

tot el curs. 

S’informa que amb la suspensió de les activitats també es va suspendre el cobrament 

de quotes durant aquest període. 

Finalment també es convida a la participació en aquesta comissió. 

 

 

f. Tresoreria 

Carles Romeu fa la presentació de la comissió com a representant d’aquesta. 

Presenta als membres de la comissió que es poden veure al web de l’AFA i recorda la 

figura de la Pilar com a administració de l’AFA i part important de l’àmbit que treballa 

aquesta comissió. 

S’explica que no es realitzen activitats concretes si no que les tasques s’emmarquen 

en totes les comissions i que serien principalment la preparació dels pressupostos 

anuals i fer el tancament comptable vetllant per l’equilibri d’aquests. 

Tot el que té un impacte econòmic de les comissions tresoreria mira d’encabir-ho dins 

el pressupost per tal de fer-ho viable. 

També gestionen els comptes bancaris de l’AFA i s’encarreguen de buscar els millors 

rendiments d’aquests en quant a les entitats bancàries. 

 

2. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’associació pel 

curs 2020-21 

L’objectiu és presentar i si s’escau aprovar els pressupostos per el curs 2020-2021. 

En quant al tancament comptable de l’exercici anterior, es va realitzar el mateix en 

la última assemblea celebrada justa abans de les eleccions a l’AFA, durant el mes 

d’octubre. Per tant, habitualment correspondria presentar les dues coses, en aquest 

cas només es presentaran els pressupostos per el curs actual. 

 

Es recorda que són uns pressupostos atípics per la situació actual de pandèmia. 

Abans de entrar en el pressupost consolidat de totes les partides de l’AFA, s’exposa 

el detall de les dues comptes principals, que són la de Formació i Llibres i la de 

Menjador: 
 

1- FORMACIÓ I LLIBRES 

a. Es recorda el compromís electoral: excepcionalment per motius de la 

situació i impacte que genera o pot generar a totes les famílies de 

l’AFA, el Covid19, considerem que una manera de estar al costat de 

les mateixes durant aquest curs 2020-2021 és no cobrar els 85€ de 

la quota pedagògica, com s’abona habitualment. 

i. Alhora també com a compromís, es mantindran els serveis 

habituals i les inversions estructurals que es requereixin així 

com les aportacions sol·licitades per l’escola. 

b. COMPTES : ENTRADES + SORTIDES – principals punts 
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i. Entrades: 

1. Situa en unes entrades habituals de l’aportació que 

realitza el departament per a destinar a material 

pedagògic. 

ii. Sortides 

1. Es mantenen les aportacions habituals a llibres 

a. En aquest cas i igual que curs anterior, no hi 

ha aportació Robòtica, ni aula maker... 

2. Aportacions a sol·licituds Escola: 

a. Millora en els punts abast xarxa wifi 

b. Material i equips tecnològics: canons projecció 

c. Material activitats 

2- MENJADOR 

a. Destacar la disminució de usuaris respecte cursos anteriors 

b. Per altre banda les mesures i protocols Covid ens obliguen a 

mantenir ràtios de personal de monitoratge més elevats al que 

correspondria en any “normal”. 

c. COMPTES ENTRADES + SORTIDES 

i. Entrades: 

1. Quotes persones usuàries 

2. Subvenció Erto’s curs passat.  

ii. Sortides: 

1. Els imports més elevats són el cost personal i el cost 
d’alimentació. 

2. S’ha incorporat a Provisió Pèrdues el impacte de les 

quarantes de les persones usuàries del servei, que es 

confinin degut al Covid19. Habitualment, el servei de 

menjador es comença a descomptar a partir del 15è 

dia de baixa o absència del alumne usuari. 

Excepcionalment per aquest any hem considerat, ja 

des d’inici de curs, que en totes les quarantenes i per 

tant absències fruit del covid19, es descomptarà la 

quota menjador des de el primer dia de confinament, 

fins a la tornada a la escola. 

3- PRESSUPOST CONSOLIDAT: 

a. AMPA GESTIÓ 

i. Ampa gestió el principal ingrés correspon a les quotes de socis 
de l’AFA 

ii. Les sortides: 

1. Aportacions escola: suport TEI (com sent habitual) 

2. Altres activitat: 

a. Carnestoltes 

b. Xerrades famílies 

c. Festa final curs ( es manté la previsió per a 

realitzar la festa encara que s’hagi d’adaptar a 

protocols covid en el moment corresponent) 

3. Despeses de gestió de l’Associació. 

b. AMPA SERVEIS: 
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i. Es mantenen els serveis que s’ofereixen habitualment des de 
l’AFA. 

ii. Com sempre acollida tarda és deficitària, però continuem 

pensant des de l’AFA que s’ha de seguir oferint el servei per 

ajudar en al conciliació a les famílies que ho necessiten. 

iii. Extraescolars: aquest any ens situem amb dèficit, degut a 

l’impacte de l’aplicació de les mesures covid que han obligat 

a modificar les ràtios d’alumnes per aula així com el 

monitoratge per alumnes. 

1. De totes maneres s’han fet canvis i ajustos necessaris 

des de la comissió d’extraescolars per a poder seguir 

mantenint l’oferta amb qualitat. 

S’ofereix a qui vulgui algun tipus d’aclariment sobre alguna de les partides 

pressupostàries a adreçar-se a la comissió en qualsevol moment. 

Es procedeix al vot dels pressupostos del curs 20-21. En el moment de la votació hi ha 

27 assistents amd dret a vot i el resultat és de 27 vots a favor i 0 en contra. 

 

3. Torn obert de paraules. 

S’obre el torn de paraules.  

Inma Boadas demana com s’organitzaran les jornades de pati.  

Pere García explica que no es podran fer convocatòries públiques però que si algú 

està interessat en participar-hi es pot  adreçar a la comissió i es buscarà la manera. 

En normalitat les convocatòries són obertes a la participació de tothom. 

Es proposa fer extensiu les jornades a totes les famílies per si algú hi vol participar. La 

comissió de participació ho estudiarà. 

 

Es recorda que tothom es pot dirigir a l’AFA en qualsevol moment a través dels 

formularis de contacte al web. 

Finalitza l’assemblea ordinària a les 21:50h. 

 

 

Signatura Presidenta      Signatura Secretària 

Sònia González Moral      Meritxell Piazuelo Marroquin 


