


- Descripció de les activitats que l’AFA ha realitzat durant aquest curs 2019-20:

1 Reunions i assemblees de l’AFA durant el curs.

2 Crear les comissions per organitzar les funcions de tot l’any.

3 Informar i atendre les famílies de l’alumnat al despatx de l’AFA de dilluns a divendres de 12:30 a 
13:30 i de 16:40 a 17:40,  via web, grup WhatsApp de delegats, taulell d’anuncis, per correu i per mòbil.

4 Coordinació de les activitats d’extraescolars durant tot el curs (excepte restriccions per la covid).

5 Reunions amb el consell escolar i amb la direcció de l’escola durant tot el curs.

6 Control del servei de menjador durant tot el curs.

7 Servei de canguratge a les reunions d’inici de curs que fa l’escola amb les famílies, amb la demanda 
mínima de 5 alumnes.

8 Organització de la festa de benvinguda a l’octubre.

9 Organització de la festa de Nadal al desembre.

10 Venda de loteria de Nadal.

11 Organització de la rua infantil de Carnestoltes de Terrassa des del desembre al 23 de febrer.

12 Organització xocolatada solidaria el 28 de febrer.

13 Organitzar la festa d’estiu al juny (cancel·lada per la covid).

14 Participar amb les famílies a la jornada de patis al juny (cancel·lada per la covid).

15 Organitzar torneig de bàsquet (cancel·lada per la covid).

16 Organitzar les activitats extraescolars per al proper curs.

17 Comprar material per a la oficina i extraescolars.

18 Demanar permís per a la cessió d’ús d’espais a l’escola al Servei d’Educació.

19 Donació feta a l’escola per instal·lar un rocòdrom (1895,38€ Eclipse presas de escalada). Hem 
demanat subvenció i ens l’han concedit (1663€).





Aquest curs 2019/20 continuem adherits a la pataforma d’AFAS i AMPAS de Terrassa LA PEPETA

- No s’ha definit encara cap quota anual per despeses compartides de la plataforma
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1 Per al proper curs hem acordat mantenir la quota de soci:

- 25€ famílies d’un fill 
- 35€ famílies de més d’un fill

S’ha comprat material per a l’oficina de l’AFA:3
- Tóner al Karpio (98€)

Aquest curs s’han mantingut els estatuts.

- Està pendent formalitzar el canvi

4
- Fulls, piles, post-it, retoladors, edding,.. (14,70€)



5 S’ha realitzat servei de canguratge:

- Per a les reunions d’inici de curs amb les famílies a l’escola
- Per a les reunions de colònies. 
- Preu a pagar pel servei: 1€ socis i 5€ no socis per nen/a.
- Preu monitoratge: 14,30€/h
- Es manté la decisió de realitzar canguratge sempre que hi hagi una reunió a l’escola per a les famílies

que ho necessitin, amb un demanda de mínim 5 alumnes.

6 S’ha mantingut el mòbil per poder contactar amb les famílies:

- En Gerard ha pogut posar-se ràpid en contacte amb les famílies via trucada i, en el cas de no atendre,
ha pogut deixar missatge per WhatsApp. 
- Despesa anual: 165,41€. Hem millorat el servei, més dades (15,98€/mes)

Donació de 50€ a la comissió de 6è 

- Lliurament d’un xec de 50€ com a donació a la comissió de 6è.
- S’ha destinat 50€ a la compra de material per vendre pastissos.
- Està pendent fer la donació dels 100€ per a la realització de l’orla de final de curs.

8 S’ha mantingut el datàfon al despatx de l’AFA:

- S’ha mantingut el mateix datàfon que hi havia, amb un cost de 8€ mensuals.
- Total despeses: 95€.
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9 Aquest curs s’hi han fet sòcies 284 famílies:

- Aquest curs s’hi han fet sòcies 284 famílies, de les quals 165 ho han fet online i 119 presencialment.
- Del total de famílies, 204 tenen un fill/a i 80 més d’un/a.
- Total recaptat: 7787,56€

10 S’ha demanat cessió ús d’espais:

- Aquest curs  s’ha hagut de demanar  permís al Servei d’Educació la cessió d’ús d’espai a l’escola 
per poder realizar-hi reunions, cursets de la FAPAC i festes amb les famílies fora de l’horari escolar. 



11 Donació a l’escola per a un rocòdrom:

- Hem donat a l’escola 1895,38€ (Eclipse presas de escalada) per a un rocòdrom.
- Hem demanat subvenció amb el projecte Patis i ens l’han concedida (1663,82€).

Es va demanar una subvenció de 3327,64€

Falta per justificar 1432,26€





Per al proper curs hem acordat mantenir la matrícula d’extraescolars per assumir
les despeses de coordinació:
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- 15€ per soci i activitat 1 cop/setmana
- 25€ per soci i activitat 2 cops/setmana

Les incripcions de les extraescolars s’han tornat a fer online, amb l’opció de fer-ho 
presencial

- L’AFA només cobra la quota de soci + la matrícula de la part de coordinació.
- Les empreses cobraran directament a les famílies totes les quotes mensuals (excepte Natació
que es cobrarà quota trimestral), materials, assegurances i llicències) 
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- Exemple d’inscripció online:

Total (€)  = quota AFA (25€ o 35€) + nº d’activitats un cop /setmana x 15€ + nº d’activitats 2 cops /setmana x 25€

Compra de material per a les extraescolars:

-Renovació material botiquí : 2 gels freds calents, guants, tiretes, sèrum fisilògic, venes, gases,
esparadraps, genocután, termòmetre (44,50€)
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15 No s’ha realitzat el torneig de bàsquet  per la covid:

16 S’ha rebut del consell esportiu una donació de 718€

- S’ha rebut una donació del consell Esportiu de 718€ en funció de les llicències que vam realitzar l’any pasat
en activitats esportives.

17 Realització d’un qüestionari de satisfacció de les activitats a les famílies

- En Gerard ha generat un qüestionari online perquè les famílies puguin valorar el 
funcionament de les activitats de extraescolars.

18 Elaboració del calendari d’extraescolars

- S’han escollit les empresses col·laboradores per realizar les activitats extraescolars, el calendari 
amb els horaris i espais per realizar les activitats del proper curs 2020/21.



Aquest curs no ha calgut col·laborat en reforçar cap activitat19

20 Tres nous coordinadors, junt amb en Gerard 

- Aquest any hem tingut a en Gerard (Elit) tot el curs com a coordinador, ha vingut només als migdies
de 12:15 a 13:30 i per la tarda han vingut altres persones d’Elit (Alba, Arnau i Cristian) de 16:15 a 18:00, que han 

atès les famílies cada dia al despatx de 16:40 a 17:40, han gestionat el correu de l’AFA , han realitzat les 
inscripcions, ha introduït les dades a la base de dades de l’AFA, han atès el telèfon, han gestionat els problemes 
que han sortit diàriament i també han ajudat, quan ha estat necessari, la direcció de l’escola (tenim bons 
comentaris al respecte).
-Despesa coordinació: 336,3h a 15,4€ iva inclòs. Total: 5179,02€.





Festa de benvinguda el 05/10/2019.21



Aquest curs hem fet la festa de Nadal el 13/12/2019.22



23 Venda Loteria de Nadal :
- Hem venut participacions de 2,5€; es juguen 2€ i els 0,5€ restants són per a l’AFA

- Els de 6è es quedaven els 0,5€ del que venien per al seu viatge de fi de curs.

- Hem recaudat 769,32€ del 333 dècims venuts. (No ha tocat res ☹ ).



Xocolatada solidària el 28/02/2020.

- La comissió de festes ha col·laborat per segon cop
en la xocolatada solidària.

- Preu a partir d’un euro: Xocolata/Cacaolat + pasta.
- Només amb 10€ de despeses en 5 cullerons pel xocolata.
- Recaptat íntegrament: 628€ 
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25 No s’ha fet la festa de l’AFA al Juny per la covid:





26 Participació a la rua infantil de Carnestoltes de Terrassa 23/02/2020:

- La comissió de carnestoltes ha organitzat la participació a la rua amb les disfresses, el ball, la música i la creació de 
la carrossa .

- Les 34 famílies han col·laborat en tot el procés de creació amb l’ajuda dels organitzadors, en les sessions que vam 
fer durant els mesos de gener i febrer.

- Les despeses en materials s’han pagat amb l’aportació de les famílies (socis 7€n, 10€a i no socis 9€n, 12€a).
Total ingressos inscripcions: 893€ i total despeses material: 1055,35€, total despesa comissió: 162,35€ 
(pressupostats 300€).

- Aquest any com a novetat hem participat als caçadors de suborns, han vingut la mascarada i el jurat ha passat a 
veure’ns assejar el ball, fer un pica pica i fer unes xapes de record. 



- No hem guanyat cap premi però farem el pregó l’any que ve.





Adhesió a la plataforma CAMÍ ESCOLAR de Terrassa27
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- Despeses associades: 50€ Pendent pagament (quota anual)
- L’adhesió a la plataforma ens permetrà crear xarxa amb altres escoles que també 
hi pertanyin, així com estar informats sobre accions que s’hi desenvolupin a la 
ciutat per tal de poder-nos-hi sumar.
- La comissió té molts punts en comú amb la defensa del medi ambient, de manera 
que es planteja la possibilitat que sigui l’espai de treball per desenvolupar accions 
en aquest sentit, algunes de les quals ja s’han posat en práctica, com ara la 
sol·licitud de la vaixella reutilitzable a través del servei municipal de Terrassa (Medi 
Ambient i Sostenibilitat).

Reunions mantingudes amb Medi Ambient i Sostenibilitat de Terrassa

- S’han realitzat reunions amb la tècnica de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i l’escola, amb presència també membres d’aquesta 
comissió de l’AFA.

- L’objectiu comú és realitzar un diagnòstic de mobilitat al voltant de 
l’escola per tal de detectar problemàtiques i punts negres en aquest 
sentit en les hores d’entrada i sortida d’alumnat al centre escolar, i 
poder així realitzar les actuacions que es considerin viables. 

- L’ajuntament ha concedit a l’escola 10 punts individuals 
d’aparcaments de bicicletes. La col·locació li correspon a l’escola, i 
s’hi farà a l’interior del recinte de l’escola (patis i/o espais exteriors).





29 Les accions que es van dur a terme

- Xerrades: Es va passar una enquesta el febrer del 2020 en què es preguntaven els interessos i motivacions de les
famílies en relació a possibles xerrades. Va haver-hi una participació de 142 respostes. I els tres temes més votats van
ser Educació Emocional (94 vots), Prevenció de l’assetjament escolar (93 vots) i Sexualitat i Prevenció d’Abusos
Sexuals en la Infància (71 vots).

- Ens va enganxar durant la recerca de ponents el confinament de la covid-19. Havíem tancat una primera xerrada que
ens oferia una associació de dones científiques sobre gènere per iniciar l’embranzida del cicle de xerrades al març, no
va ser possible.

Propostes a desenvolupar30
- Es va proposar realitzar un document d’acollida per a les famílies que entren a P3, degut a la valoració que aquestes

entren molt perdudes i que fins a l’octubre que no hi ha la reunió amb l’escola es fa molt desconcertant. És un document
que ha quedat parat i es recupera el següent curs 20/21.

- Es proposa realitzar una enquesta per poder detectar els neguits que les famílies puguin tenir en relació als infants per
tal de poder definir les temàtiques de les xerrades, així com la creació d’un espai web d’interrelació, confiança i
cooperació en la criança i en l’educació dels nostres infants accesible per totes les famílies del centre.

- Proposa en crear un banc del temps
- Fer el traspàs per poder dinamitzar el xat de famílies delegades d’aula.
- Realitzar una infografia sobre el funcionament del xat de famílies delegades d’aula.
- Canvi d’AMPA a AFA: és un procés que es venia treballant des del curs 18/19 i que encara està en procés per temes

administratius.

La comissió durant el curs 2019/20 es va reunir 3 cops degudes a les circumstàncies COVID-19. Així doncs, vam continuar en contacte
mitjançant via whatsapp.





31 S’ha mantingut el grup de WhatsApp de delegats:





32 S’ha cambiat d’empresa per actualitzar el web de l’AFA:

- S’ha penjat tota información sobre extraescolars, festes, 
xerrades, activitats, etc.

- S’ha contractat amb CDMON un nou domini web 89,72€





33 Seguiment del servei de menjador:

- S’han fet visites al menjador per tastar i valorar el servei.
- S’ha fet reunió amb l’empresa Serhs i l’escola per millorar el servei.
- Aquest curs s’han fet 3 torns per minimitzar sorolls.
- Es detecta falta d'espai a la sala de psico de P3 perquè dormin tots els nens

que s'hi queden. Es va oferir la sala de joc simbòlic, però no tenia ni calefacció
ni cortines per fer-se fosc, així que no es va usar. Finalment es va continuar 
amb només amb la de psico perquè entre esporàdics, malalts i els que no 
dormien era difícil que coincidissin tots.

- A P3 es va posar una monitora més, que tocava per ràtio.
- Diverses famílies demanen que el iogurt no sigui ensucrat, a algunes se li ha 

canviat, però l'empresa no va acabar donant solució (el confinament ho va 
interrompre).

- Les activitats del migdia es van publicar al web de l'AFA perquè els pares les 
poguessin consultar.

- Utillització d'aigua embotellada durant el menjador.
- Hi ha un canvi de cuinera, i es nota un canvi notable en positiu del menjar.





34 Assistència a les reunions del consell escolar:

- Miquel continua sent el representant de l’AFA al consell 
escolar.





Presentació del model 347 

- Hem realitzat el model 347 amb les factures que han superat els 3005€ anuals per empresa:
- Coordinació i monitoratge (Elit).
- Despesa gestoria: 42,35€ (no ens han passat la factura per pagar, la gestoria ha tancat).
- En no incloure en la matrícula les despeses de material i la quota de setembre, s’han reduit
les factures de mes 3005€ anuals anglés i natació.
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Presentació del presupost per al curs 2019/20

- S’han presentat 
i aprovat el presupostos del curs 
2019/20 a l’assemblea del 
17/12/2019.
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