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ACTA JUNTA SETEMBRE 2022 

Lloc de reunió Presencial 
Dia 13/09/2022 
Hora inici/fi 16.45h. – 18.00h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Quim Preixens 
Bernat Borràs 
Anna Salve 
Marta Muntanyola 
 

Presidenta 
Vicepresident 
Secretari 
Tresorera 
Vocalia d’AFA Activa 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Calendari festes curs 2022-2023 
2- Reunions inici de curs 
3- Xandall escola 
4- Tendals 
5- Dinantia, comunicació, web 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1- Calendari festes curs 2022-2023: 

Es proposa un primer calendari de festes per al curs 2022-23, tot i que queda supeditat a que es formi 
la vocalia de festes, actualment sense ningú al càrrec. 

El calendari inicial proposat és el següent, a consensuar amb l’escola: 

• 28/10/2022. Festa de la Castanyada 
• 03 o 04/12/2022. Cerca del tió 
• 16/12/2022. Nadal, donem la carta de Reis al patge 
• 19/02/2023. Carnestoltes, Rua Infantil (en cas que es tiri endavant la participació de l’escola a 

la Rua Infantil de la ciutat) 
• 21/04/2023. Festa de Sant Jordi 
• 16 o 17/06/2023. Festa de final de curs 

A més també es troba en estudi fer una barbacoa de l’AFA i unes colònies. 

 
2- Reunions d’inici de curs: 

Es duran a terme els dies 14 de setembre (4t de primària) i els dies 3 d’octubre (Cicle Inicial), 4 d’octubre 
(3r de primària), 5 d’octubre (cicle superior) i 6 d’octubre (infantil). Una persona de l’AFA assistirà a 
cadascuna de les reunions per fer una breu presentació de l’AFA i les seves activitats, amb l’ajut d’un 
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Power Point que inclourà les activitats realitzades el curs passat. D’altra banda, caldrà preparar un 
formulari de canguratge durant aquestes reunions, que per les famílies de l’AFA serà gratuït. 

 
3- Xandall escola: 

A partir d’algunes qüestions que s’han fet arribar a l’AFA respecte l’ús de leggins per part de les nens i 
de si hi ha descompte per part de l’AFA es posa en dubte la necessitat del xandall de l’escola, 
considerant el seu elevat cost i la necessitat de reposició durant els anys que l’alumant està a l’escola. 

Des de l’AFA es parlarà amb l’escola si és possible eliminar el xandall corporatiu de l’escola, cercant 
alguna alternativa viable per a les sortides de l’escola, moment en el qual es considera realment 
necessari l’ús d’un xandall d’uns colors concrets per poder reconèixer ràpidament l’alumnat. 

 
4- Tendals: 

Es vol fer un donatiu a l’escola dels tendals, amb l’objectiu d’alliberar l’AFA de la seva responsabilitat 
una vegada s’han comprat i instal·lat. De fet es proposa que a partir d’ara es procedeixi sempre de la 
mateixa manera per evitar que l’AFA hagi d’estar pendent de material que al capdavall en fa ús l’escola 
pròpiament. 

 
5- Dinantia / comunicació / web 

Es planteja la necessitat que alguna persona més pugui intervenir en l’enviament d’informacions de 
l’AFA a través de Dinantia o creant algun usuari AFA on pugui entrar qui es consideri oportú per 
gestionar les comunicacions. D’altra banda, caldria seguir en la renovació de la pàgina web, per ara 
sense avenços. 

 

La propera reunió és de coordinació escola – AFA el dilluns 19 de setembre, en la qual s’abordaran els 
temes esmentats anteriorment. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau de la 
presidenta. 

 
El secretari, Vistiplau (segell de l’AFA) La presidenta, 
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