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Índex 

 
Ordre del dia: 

- Comissions 

- TPV Escola 

- Documentació 

- Comunicació (xarxes socials) 

- Manifestos esport i infància 

- Precs i Preguntes 

 

Reunits 

 
Nuri Morera 
Cristina Puig 

Ivanna Vallespín 

Jesús Ríos 
Magda Alemany 

Tanit Gonzalez 
Nia Rodríguez 

Miquel Fernández 

Antonio Arcos 

 

Es disculpen: 

Mario Vendrell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervencions i temes del dia 
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1.Comissions 

 

1.1 Convivència  

 

Acollida P3: preparant un tríptic de benvinguda amb tota la informació que es creu              

rellevant i que es va trobar a faltar quan vam (les famílies de la comissió) entrar                

nosaltres.  

 

S’ha estat fent l’actualització del tríptic de l’AFA. Es demana canviar: el som un              

grup per som una ASSOCIACIÓ i posar-ho com acció, que FEM. Tenir en compte              

que hi surti el tema matiners de 8-9h i activitats lúdicoesportives com per exemple              

bàsquet o natació. 

Tema imatges del triptic: s’ha valorat posar les que no ens compliquem amb les              

autoritzacions per drets d’imatge. Sense molts gent. 

 

Xerrada tercer trimestre: s’ha demanat pressupostos sobre Bullying que seria el           

tema principal segons l’enquesta que es va passar el curs passar a les famílies.              

S’acorden 250-300€ per a una nova xerrada. 

 

Xandalls socialitzats: es valora positivament. També es planteja parlar-ho a l’escola           

per acabar de perfilar la idea. 

 

1.2 Menjador  

 

Enquesta menjador - hi ha una proposta de formulari. Està pendent de que l’escola              

doni el vist-i-plau.  

 

Inspecció menjador: Ajuntament ha fet un protocol i està aprovat. l’han passat a             

les escoles. 

 

Pendent una reunió amb l’escola per tancar l’enquesta i les visites al menjador             

(aplicar protocol). 

 

Segueixen entrant queixes, des de P3 una classe sencera ha fet un manifest             

conjunt sobre el tema de la mobilitat del monitoratge. Parlant-ho amb l’escola            

sembla que és generalitzat. 

  

1.3 Tesorería 

 

S’ha fet la transferència de la xocolatada solidària.  
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El tema TPV es detalla en un punt apart. 

 

 

1.4 Festes i Carnestoltes 

 

Tot un èxit el treball en equip de les comissions de Carnestoltes i Festes. La               

setmana de Carnestoltes es va fer una reunió de Festes amb l’escola acordant: 

- Fer un video del Carnestoltes. 

Es va passar activitats per la web temàtica carnestoltes. 

I es va fer la Xocolatada solidària aquella mateixa setmana. Tot un èxit per la               

situació de covid i no podent fer una festa conjunta amb totes les famílies. 

 

Són poques a la comissió de Festes i dues d’elles no poden sortir de casa (per                

situació covid) pel que es valora el compromís i participació de tothom que s’ha              

demostrat en aquesta festivitat. 

 

El menjar que va sobrar es va mirar la caducitat. Les magdalenes i els melindros es                

van donar a l’Andana. Els sucs no caduquen fins l’any que ve, pel que es valora                

guardar per a una propera festa. 

 

1.5 Extraescolar 

 

S’està obrint i tancant les activitats en funció de les mesures que van sorgint des               

de la Generalitat. 

 

1.6 Consell Escolar 

 

Una família va demanar de comprar un medidor de CO2. Cada aparell costa 100€              

per Amazon (no s’ha trobat altres llocs que ho venguin). 

L’escola comenta que si es té es farà servir. El que no es té clar l’efectivitat i                 

necessitat. 

El Jesús diu que en té un i que podria deixar-lo a l’escola (ja ho ha parlat amb ells)                   

perquè vegin com funciona i que es valori. 

 

Es va parlar del monitoratge del menjador. És un tema preocupant per totes les              

parts. Hi ha una mobilitat important i costa molt de resoldre. 

 

Hi ha uns materials pendents del pati de P4 i P5, que ho ha d’instal·lar la brigada de                  

l’ajuntament, i això ho fa endarrerir.  
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1.7 Mobilitat 

 

Es comenta que el grup Camí Escolar Terrassa es planteja una iniciativa per fer              

difusió de la nova ordenança municipal de mobilitat. 

Es proposa fer un concurs de vídeos per donar a conèixer la ordenança i que hi                

participin els infants. Els premis seran a càrrec de Camí Escolar, i correspondrien a              

500€ o altres regals variats. 

L’AFA és qui es responsabilitzaria del concurs a l’escola. 

 

També es comenta que en dita ordenança s’ha possibilitat que qui estigui a càrrec              

de la seguretat en les entrades i sortides de les escoles puguin ser persones              

voluntàries. Es faria una formació prèvia, es demana com a requisit ser major             

d’edat i tenir el carnet de conduir. El material va a càrrec del departament de               

Mobilitat de l’ajuntament. 

 

Les dues propostes es valores que són positives i que es podria lligar com tirar-les               

endavant. 

 

 

1.8 La Pepeta 

 

Es van fer 500 xapes per l’educació pública. Estava previst fer-ho a les portes              

obertes, tot i que com que és més reivindicatiu que animant a inscriure’s, es valora               

que de moment queda parat el tema. 

 

La Pepeta està participant de reunions amb l’ajuntament perquè aquest està           

valorant fer un carnet extracomunitari on es pugui beneficiar d’activitats a la ciutat             

(museus,...). No es té massa informació al respecte. 

 

2. TPV Escola: 

 

Sembla que sortirà millor perquè es paga per any i no mensualment com l’altre              

servei que feiem servir. Seria una despesa que asumiria l’AFA no l’associat.  

I facilitaria els pagaments, soci/a, festes específiques, etc... 

Les famílies s’haurien de baixar l’aplicació, és un tràmit senzill. 

S’ha passat la informació a l’escola perquè valorin també si els pot fer servei. 

 

 

3. Documentació: 

 

Certificat digital - s’ha caducat altre cop. Cal tornar a pagar. 
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Hem volgut canviar tot alhora i això ha fet que no s’acceptin els documents i               

s’estigui endarrerint el procés. 

 

4. Comunicació: 

 

Des de la comissió de convivència s’ha estat construint i assumint actualitzacions a             

tall de comunicació cap a les famílies. Com seria el tríptic de l’AFA. El que es                

demana fer una crida i buscar famílies que es puguin dedicar exclusivament a             

comunicació cap enfora, des de comunicacions internes com la dinamització de           

xarxes socials. 

 

El tema de les xarxes socials és una proposta que sortia al xat de whatsap de l’AFA.                 

I que es tracta a la reunió en el punt de Comunicació. 

 

A quines xarxes socials es voldria estar? Què es vol comunicar? Es vol compartir les               

informacions que siguin de… Pepeta, AffaC,... Les xarxes transmeten els nostres           

valors, i al ser els valors subjectius hem de marcar-ho bé per saber-ho la persona               

que porti el tema. 

 

- Fotos/autoritzacions drets d'imatge. 

 

Participants Comissió: Nia, Ivanna, Magda, Tanit i Cristina. I fem crida per            

incorporar alguna persona o persones més per dur les xarxes. 

 

4. Precs i preguntes: 

 

- Fer un carnet físic de l’AFA. I es podria parlar amb botigues i serveis del               

barri i que es beneficiessin de descomptes. Fins ara s’havia valorat que fer             

un carnet cada any té un cost adicional per l’AFA. Inclús es planteja el fer-lo               

virtual. I virtual sembla que es podría falsificar. 

- Per fer-lo més endavant caldria pensar: 

- fer-lo digital 

- cerca d’empreses col·laboradores 

- quina comissió faria els carnets? 

- A través de la relació amb els regals per a la xocolatada solidària, van              

col·laborar botigues del barri. Ara es demana col·Laboració per a una           

activitat de la primavera. 

- La subvenció que es va demanar del 2019 a la Diputació sembla que s’està              

tenint problemes. 
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Propera reunió

 

Propera reunió el 22/03/2021 a les 19:30h 
Temes a tractar: 

- Actualització de les comissions 

- Altres 

- Torn de precs i preguntes.  
 


