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ACTA JUNTA GENER 2022 

Lloc de reunió Telemàtica (Meet) 
Dia 25/01/2022 
Hora inici/fi 19.00h. – 20.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AFA: 
 

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Bernat Borràs 
Anna Salve 
Carles de Castro 
Marta Muntanyola 
Alex Lillo 
 
Jordi Gimeno 
Inma Cobo 
Noemí Mesa 
Azahara González 
 

Presidenta 
Secretari 
Tresorera 
Vocalia de comunicació 
Vocalia d’AFA Activa 
Vocalia d’extraescolars / AFA 
tecnològica 
Vocalia de camins escolars 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Aprovació de l'acta anterior (21.12.2021) 
2- Resultat enquesta menjador 
3- Properes activitats AFA Activa 
4- Carnestoltes 
5- Actualització imatge del blog AFA 
6- Portes obertes escola. Possible col·laboració de l'AFA 
7- Torn obert 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1- Aprovació de l'acta anterior: s’aprova l’acta anterior (21/12/2021). 
 
2- Resultat enquesta menjador 
 
81 respostes a enquesta. Es comentava de compartir amb les famílies els resultats principals d’aquesta 
per Dinantia. En general la valoració del menjar és positiva, una mica menys la part de lleure però la 
valoració és bona, malgrat la percepció que semblava que hi havia. 
La setmana passada es va fer una visita de menjador, amb una sensació més bona que l’anterior vegada. 
Les monitores estaven més implicades. La coordinadora de menjador estava una mica molesta per 
l’informe que s’havia fet anteriorment, però finalment s’ha entès que la intenció és ajudar a millorar. 
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3- Properes activitats AFA Activa 
 
La Marta Muntanyola exposa els interessos de les famílies de cursos d’infants més petits i més grans. 
Les xerrades amb possible assistència més gran són: 

• Normes, límits i resolució de conflictes 
• Necessitats emocionals en els infants i la seva gestió 
• Desenvolupament de l’autoestima en infants 
• Com acompanyar en la sexualitat dels nostres fills i filles 
• Pantalles i xarxes socials 
• Bullying 
• Processos de dol 
• Coeducació. Com treballar la igualtat de gènere des de casa 

 
S’està mirant de desenvolupar les xerrades de sexualitat, bullying i coeducació. Les que es poden fer 
gratuïtes es podrien tirar ja endavant. Si cal pagar per tenir un ponent més expert també es podria fer, 
potser en col·laboració amb la Pepeta en alguna, ja que en alguns casos s’està parlant d’imports d’uns 
300 euros (presencials). Es podria fer coordinadament amb alguna escola propera de la ciutat, de 
manera rotatòria en cas de ser presencial. 
 
La proposta inicial de calendari és: 

• Febrer. Com acompanyar en la sexualitat dels nostres fills i filles 
• Març. Nomes, límits i resolució de conflictes 
• Abril. Necessitats emocionals en els infants i la seva gestió 
• Maig. Desenvolupament de l’autoestima en infants 
• Juny. Coeducació. Com treballar la igualtat de gènere des de casa 

 
Aquest calendari s’anirà adaptant en funció de com es desenvolupin les xerrades. 
 
Des de l’escola el Vapor ja s’ha donat el vist-i-plau a fer alguna reunió de la Pepeta a la pròpia escola. 
La Marta Muntanyola demana reforços per a AMPA Activa, ja que actualment la vocalia està formada 
només per ella. 
 
 
4- Carnestoltes 
 
El Carnestoltes només es farà internament a l’escola pel mes de febrer, sense rua ni sortir a l’exterior. 
Com a AFA es considera que ara per ara no hi ha implicació per tirar endavant el tema Carnestoltes 
aquest any, tot i que potser si es fa el mes de juny hi hauria alguna opció. 
 
 
5- Actualització imatge blog AFA 
 
Des de comunicació tenien previst actualitzar el blog i posar-ho al dia, tot i que opina que amb el 
Dinantia ja es cobreix la part de comunicacions que abans feia. L’Alex Lillo exposa que també des de 
cada vocalia cal anar alimentant el blog. El Carles de Castro considera que el blog es pot actualitzar però 
de manera més puntual, no tant de temes de comunicació o de notícies actualitzades constantment. 
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6- Portes obertes escola. Possible col·laboració de l'AFA 
 
L’escola va demanar a l’AFA si podia col·laborar en les portes obertes. De tota manera encara no es 
coneix què es podrà fer, ja que els protocols encara no estan clars. 
 
 
7- Torn obert 
 

• La Inma Cobo per a extraescolars necessita la base de dades per tenir el control dels infants (o 
llistats actualitzats) i les altes/baixes de cada activitat. L’Alex Lillo ho repassarà amb la Inma per 
tenir-ho tot coordinat. 

• L’Esther Carrera exposa que el tema dels carnets de persones sòcies ja està avançat. A la 
propera reunió es parlarà de com es distribueix. 

• El Jordi Gimeno comenta que el tema de la tanca ja no la posa ningú, només la posa en Jordi 
Gimeno o Bernat Borràs habitualment. Potser es podria fer una comunicació recordant que la 
tanca la pot posar qualsevol persona, que és cosa de tots. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la 
presidenta. 

 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AFA) La presidenta, 
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