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Intervencions i temes del dia 

 

1.Bizum  

 

Banc de Sabadell pressupost - Bizum al ser compte d’empresa hi ha costos de 

comissió a diferència de particular. 

Els costos mínims serien 15 cèntims. 

TPVEscola - es comenta que és una aplicació mòbil per fer transaccions. Es passa la 

informació a la comissió perquè es pugui comparar i valorar. 

A la següent reunió es presenta quina seria la millor opció. 

 

2.Comissions 

 

2.1 Comunicació i convivència  

 

Es va fer la xerrada sobre les Emocions. Van participar unes 27 famílies. D’aquí es               

va presentar la possibilitat de fer un grup d’acompanyament familiar, i tot i molta              

gent mostrant interès, al final no va sortir més que dues famílies. 

El pressupost amb la xerrada s’ha esgotat de cop. 

Es mostra interès en no limitar el pressupost sinó plantejar una xerrada per             

trimestre perquè va ser molt interessant. 

Es diu que es presenti pressupost per a nova xerrada. 

 

2.2 Menjador  

 

Finals de novembre es va fer una reunió amb l’empresa i la direcció de l’escola. Es                

van detectar varies necessitats que han anat solventant per part de l’empresa: 

- Han fet menys torn de menjador perquè tothom arribi a l’aula a les 15h. I               

han incorporat dos monitors/es. P5 i 5-6è. 

 

Les queixes principals des de principi de curs fan referència a problemes d’horaris             

amb els tres torns i a la manca d’activitats al migdia. A P3 hi ha queixes                

específiques que els infants dormen a la seva classe i hi ha infants que dormen i                

altres que no, i és difícil compaginar les dues opcions si estan tots dins la mateixa                

estança.  

El mateix dilluns han arribat dues queixes sobre problemes de l’estat en què es va               

servir un plat de menestra el divendres anterior. S’informa que es demanaran més             

detalls sobre aquesta incidència perquè la informació no en té més informació. 
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Es rep un queixa d’una família de P4 sobre actituds que es consideren inapropiades              

per part del monitoratge, com amenaçar amb càstigs i deixar sense pati als infants              

que no s’acaben el menjar o que criden. La mare intervé durant la reunió i explica                

el cas. Alguna intervenció més recolza la denúncia. Davant d’això i per conèixer             

l’abast d’aquesta actitud, igual que altres incidències que encara no hagin aflorat, la             

comissió de menjador es compromet a elaborar un qüestionari i passar-lo via            

delegats/des per conèixer l’opinió de més famílies en referència al servei de            

menjador. 

 

Es va establir fer reunions mensuals escola-AFA i trimestrals escola- AFA-empresa.           

I on es presentaran les diferents incidències sobre el servei de menjador. 

 

En breu les escoles tindran el protocol enllestit de com accedir a l’escola i el qui ho                 

podrà fer. Podent així ajudar a la resolució i seguiment de les queixes que han               

arribat a l’AFA. Mentres, no es pot fer inspeccions al menjador.  

 

Des de la comissió es respon totes les queixes que arriben al mail, i es procura fer                 

seguiment amb la família, el que es troben que els mails de retorn de les famílies                

no arriben. 

 

En el Consell Escolar es farà retorn també de les informacions que han arribat              

referent a la gestió del menjador. Principalment el tracte (o maltracte, per la forma              

en què es descriuen com les monitores arriben a castigar els infants) del servei cap               

als infants. 

  

2.3 Tesorería 

 

IRPF - és el primer cop que s’està pagant. i s’ha hagut de contractar una gestoria                

per a fer les gestions varies. Aquesta despesa ha estat derivada de la xerrada que               

es va fer. 

 

2.4 Carnestoltes  

 

Esta valorant el tema via online. Estan treballant conjuntament amb la comissió de             

Festes i la col·laboració que l’escola planteja sobre el tema. 

 

2.5 Festes 

 

- Detall per a cada infant de l’escola - es va valorar que fos un regal per a                 

cada infant per aquest motiu es van fer dos models en funció de les edats.  
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De les valoracions sobre el detall es va pensar que es podría valorar un detall per a                 

cada associat de l’AFA. Tipus el pack de benvinguda. Això es deixa a l’aire per a                

valorar entre totes. 

Es valora que les noves formes de gestionar aquesta comissió es va ajudant a la               

visualització de l’AFA. 

 

- Pendents de concretar la xocolatada solidaria. Es pensa fer-ho d’alguna          

forma virtual i recollir donatius per a Sant Joan de Déu. Es valora cap a les                

dates del carnestoltes i treballar conjuntament les dues comissions. 

 

- S’ha iniciat col·laboració amb l’escola - la benvinguda al Tió. I es demana             

també treballar conjuntament per a la setmana de carnestoltes. Això faria           

que treballin en equip entre comissions i amb l’escola. 

Carnestoltes - setmana del 8 al 12 de febrer. 

 

2.6 Extraescolar 

 

Anglès i Robòtica són les dues activitats que estan en funcionament, bàsicament            

perquè es fan online. La resta al no ser grups bombolla estan parades a l’espera de                

la modificació de les mesures actuals de la covid-19. 

 

3. Documentació/Estatuts AFA: 
 

Tot presentat. El dia 5 de febrer tindrem resposta de tot el que s’ha presentat. 

 

4. Jornada continua: 

 

Es comenta que cal fer el formulari per presentar-ho a l’AFA general i poder-ho              

enviar a les famílies. 

 

Propostes que es plantegen per fer el formulari: 

 

Com a AFA us passem la informació sobre el tema…. 

Posar els links de les webinars de la Pepeta 

Preguntes: 

VOldries poder votar sobre la jornada dels teus fills/es? 

Estaries a favor de la jornada continua? 

 

5. Altres: 

 

A l’iniciar la reunió ens trobem en que no es pot accedir perquè no es té accés al                  
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mail convocant de la reunió. Això genera la necessitat de trobar alguna alternativa.             

Es proposa no fer servir el MEET per a les reunions ja que això ens fa crear nous                  

comptes de GMAIL quan ja en tenim varis com enxaneta.org. Així que cal trobar              

una altra plataforma. I l’accés al correu de l’AFA l’han de tenir disponible més d’una               

persona, principalment Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria.  

 

6. Precs i preguntes: 

No hi ha temes. 
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Propera reunió

 

Propera reunió el 22/02/2021 a les 19h 
Temes a tractar: 

- Actualització de les comissions 

- Altres 

- Torn de precs i preguntes.  
 


