ACTA DE REUNIÓ AFA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Data: Dijous 08 d’octubre de 2020
Hora: 19:30h
Lloc: Telemàtica. Clicar enllaç: https://meet.google.com/pmd-mtfp-ghc?hs=122&authuser=0
Convocats: Delegats i delegades de l’escola Dr. Sobrequés.
Assistents: Anna Guillaumet, Elena Barragan, Marta Navarro, Cristina Soy, Sara Cabezón,
Cristina Masferrer, Elena Bosch, Maribel Puig, Albert Ciurana, Debra Parés, Gemma Viota,
Glòria Bolivar, Imma Vilardell, Josep Fontcaba, Neus Coll, Jordi Llopart, Toni Serrano, Laura
Mosquero, Vera Ferreira, Bet Poc, Gemma Bou, Cristina Rabasseda, Silvia Ferrer, Anna
Massegur, Sandra Cazalla, Olga Pla, Emma Donaire, Lourdes Teixidor, Roser Llobet, Laura
Luque, Marta, Silvia Ferrer, Judit Puig, Anna Cordonet, Marta Dilmé, Marta Basó.

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta anterior.S’aprova.
Informació del funcionament de l’AFA. No tothom ha de formar part d’alguna comissió.
2. Seguiment dels acords:
a. L’any vinent s’aconsella tornar a fer la formació de l’aparell d’antiennuagament per si hi ha
canvis en el monitoratge. Responsable: AMPA. PENDENT per aquest curs.
b. Unificar les comptes del banc de l’AMPA. Responsable: Junta de l’AMPA. FET.
c. Organitzar xerrades formatives. Responsable: AMPA. PENDENT per aquest curs.

3. Estat de les comissions.
-

-

-

Piscina: Segueix en Toni Serrano com a responsable de la comissió. Les seves funcions són
passar la informació de la piscina. Rebre les inscripcions i estar en contacte amb el
responsable de la piscina.
Menjador: Anna Guillaumet. Es busca l’empresa, que actualment té contracte de 5 anys, i es
vetlla pel bon funcionament. Un cop al mes es va al menjador per veure com funciona. Tenen
un email. Hi ha 6 persones a la comissió i totes continuen.
Extraescolars: no hi ha cap membre de la comissió per poder explicar-la. Aquest curs l’AFA
només serà l’intermediari entre els proveïdors i les famílies. L’AFA busca proveïdors i generem
el fulletó informatiu,… el proveïdor serà responsable de tenir tots els documents actualitzats,
inscripcions, cobraments.... La responsabilitat és del proveïdor. També s’ofertava la jornada
de portes obertes d’extraescolars (aquest curs no es va poder fer per la pandèmia) però seria
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-

-

bo recuperar-ho. La Gemma Bou 1B i la Laura Luque P3C es presenten voluntàries. La Cristina
(presidenta) passarà els contactes dels proveïdors. De cares a l’abril-maig caldrà gestionar-ho.
Lllibres: es mantenen l’Helena Bosch i la Lourdes Teixidor. Es reuneixen amb la Glòria cap al
maig pels llibres. També organitzen el concurs de la portada de l’agenda i la compra.
Comunicació: La Maribel Puig pot continuar fent un cop de mà i la Lina també. Hi ha 3 mitjans:
facebook, instagram, web. La Maribel proposa per millorar que alguna persona que tingui
accés a continguts relacionats amb l’educació dels infants… s’ofereixi per penjar articles,
xerrades. L’instagram ja s’ha canviat el nom per AFA, el facebook no s’ha pogut modificar i per
tant, caldria canviar-ho. La web faltaria canviar-la perquè tenim un blog. El domini que tenim
també és d’AMPA i caldria canviar-ho per AFA. La Roser Llobet P3A es presenta voluntària per
continuar a la comissió i fer una pàgina web nova.
Serveis socials: fa dos anys que està formada i mai ha tingut cap tasca i per tant, es decideix
desfer-la.
Festes: Hi havia Neus Coll, Raquel Carbones, Isa, Anna Cordonet, Santi Vinyes, Vera i en Dani.
Es mantenen Anna Cordonet i cal que es presenti alguna altra persona.

4. Informacions diverses:
a. Canvi de nom AMPA-AFA. Hi va haver canvi d’estatuts a l’última assemblea general.
Aquesta setmana hem rebut que ja estem inscrits com a AFA. No hi ha canvi de NIF.
Caldria anar pensant en canviar: Segell, informar als proveïdors… Ja s’ha fet cartell per
la sala d’AFA, encara no s’ha penjat perquè actualment és la sala d'aïllament, però
quan es pugui es penjarà.
b. Recursos que ha subvencionat l’AFA: Totes les agendes + Agenda d’educació infantil
degut a la situació de la pandèmia, Pati (Artijoc: 8.700€), assegurances.
c. Gestió ERTO monitoratge de Tot Oci. CapGir i Tot Oci el mes de juliol va demanar que
l’AFA sol·licités una ajuda de la Generalitat per cobrar el 30% que no es cobrava de
l’ERTO i aquesta gestió es va fer, perquè el monitoratge contractat pogués cobrar el
100% del sou.
d. Gestió extraescolars. Ja s’ha parlat al punt anterior.
5. Compra d’ordinadors per l’escola.
L’escola demana uns 20 ordinadors per treballar amb els alumnes a les aules i si hi ha possible
confinament, es facilitaria als alumnes que no en tenen a casa. Cada ordinador val 299€. La
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Roser Llobet es presenta com a voluntària per buscar altres pressupostos. Es dirà a la Glòria
que pot disposar de 10.000€ per ordinadors, 2000€ per la biblioteca, i uns 5.000€ pel pati i
joguines, aproximadament. De totes maneres, es demanarà a la Glòria que faciliti els diferents
pressupostos per poder votar-los el dia de l’assemblea general. També comprar un carro pels
ordinadors i així poder mobilitzar, si l’escola ho necessita.
6. Mascaretes per a l’alumnat soci de l’AFA. Queda pendent de parlar en properes reunions, tot i
que sembla que la proposta agrada.
7. Formació/xerrades telemàtiques per a les famílies.Queda pendent per a les properes reunions.
8. Formació per a mestres i monitoratge d’ antiennuegament. També queda pendent per aquest
curs dotar la formació pel professorat i monitoratge nou del centre per poder utilitzar
adequadament l’aparell d’antiennuagament. Queda pendent per aquest curs.
9. Elecció de càrrecs de la Junta de l’AFA.
● Presidència: La Cristina Masferrer comunica que deixa el càrrec i es presenta com a voluntari
per assumir-lo en Santi Vinyes de P4B
● Secretaria: L’Anna Masssegur també comunica que deixa el càrrec i es presenta com a
voluntària la Vera Ferreira.
● Tresoreria: La Sandra Cazalla continua amb el càrrec i per tant, no hi ha canvi.
Tots els membres presents a la reunió estant d’acord en els canvis de càrrecs.
10. Torn obert de preguntes.
● Es genera el dubte de INNOVAMAT, com ho apliquen a l’aula i si tenen disponibilitat suficients
d’ordinadors. Es demanarà a la Glòria que expliquin millor a les famílies quina és la gestió.
● Es va fer instància general a l’ajuntament pels contenidors de la Plaça de les Nacions. Ja s’ha
rebut resposta per part de l’ajuntament. S’adjunta a l’acta.
● Es demana fer una instància general a l’ajuntament per tallar el trànsit als següents carrers:
carrer Dr. Sobrequés i carrer Josep Pla durant les entrades i sortides del matí i la tarda, només
10 minuts.
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● Es demana poder incorporar la migdiada a P3. S’aconsella que aquest tema el gestionin les
delegades directament amb la Glòria per si es pot mirar la gestió, i la comissió de menjador
també ho parlarà amb Tot Oci.
● Es genera un altre dubte, els nens del primer torn van a dinar i llavors van a la classe uns
20-30 minuts. Es demanarà a Tot Oci si poden fer una altra gestió que no sigui pujar a les
aules o disminuir el temps que estant a l’aula. Des de la comissió de menjador també diuen
que parlarant amb Tot Oci.
● S’acorda la data per a la reunió d’assemblea General pel proper dimarts 27/10 a les 19:30h.
Sense res més a tractar, la presidenta aixequen la sessió a les 21:00h del mateix dia, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.

