
20 de setembre del 2021

Primera reunió del curs escolar 2021-2022
(online)

Ordre del dia

- Benvinguda
- Breu introducció de com funciona i s’estructura l’AFA
- Breu descripció de cada comissió
- Planificar el nou curs escolar:

- memòria curs 2020-2021
- assemblea
- calendari reunions
- tpvescola
- comissions: objectius pel nou curs
- Mural

- Altres
- Precs i preguntes

Reunits

Elisabet Garcia

Tanit Gonzalez

Antonio Arcos

Nia Rodríguez

Victoria - P3

Nuri Morera

Cristina Puig

Miquel Fernández

Jose Roldan

Magda Alemany

Sonia Perez

Sara (P5)

Xavi (5è)

Maria (P3)

Aicha (P5)

Jesús Ríos

Domingo Bayona
Carme Samper

www. enxaneta.org Pàg. 1 de 5



20 de setembre del 2021

Ivanna Vallespín

Alberto Hernandez

Intervencions i temes del dia

S’obre la primera reunió de l’AFA amb la benvinguda del nou curs i de nous
membres. A la reunió hi ha 22 participants.

1. Benvinguda

Ens presentem totes les persones que ens trobem a la reunió.

2. Breu introducció de com funciona i s’estructura l’AFA

Antonio Arcos, com a president, presenta el funcionament i estructura de l’AFA.

S’exposa que les formes de comunicació interna de l’AFA en aquests moments és a través d’un

xat de whatsapp general on hi ha varies persones amb interès amb l’AFA i altres xats específics

per comissions.

S’obre la opció que qualsevol de les famílies nouvingudes a l’AFA ens facilitin el seu telèfon per

poder incorporar-los al xat general.

S’obre un espai per a dubtes i aclariments.

3. Breu descripció de cada comissió

S’exposa la descripció de cada comissió i les persones que actualment la componen.

★ Extraescolars: contacte i gestiona les entitats que duen a terme les extraescolars durant

el curs escolar. 4 persones

★ Comunicació: dóna suport en la creació de documents i la gestió de les xarxes socials

(twitter i instagram). La composen membres d’altres comissions.

★ Menjador: vetllen pel benestar dels infants en el servei de menjador. 3 persones

★ Convivència: comissió que engloba projectes pedagògics (socialització de xandals,

xerrades per a famílies, patis. 6 persones

★ Festes: organitza les diferents festes que es duen a terme fora l’horai escolar. Amb la

pandèmiala comissió s’ha reinventat, mantenint una relació AFA -famílies a través de

celebrar les festivitats amb propostes engrescadores a través de la web. 4 persones

★ Carnestoltes: organitzen i gestionen la participació de l’AFA a la rua infantil de

carnestoltes de la ciutat. Amb la pandèmia, la comissió s’ha vist paralitzada. Són 2

persones

★ Mobilitat: s’encarrega dels temes de seguretat i mobilitat en les entrades i sortides. 1

persona
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★ Tresoreria: s’encarreguen de la gestió i control del pressupost i les activitats

econòmiques que es puguin generar durant el curs. 3 persones

★ Relacions Exteriors:

○ Enllaç escola: és la persona de l’AFA que estableix la relació entre AFA i Escola

fora de temes específics de les comissions. 1 persona

○ Consell escolar: espai de participació i decisió de la comunitat educativa. 1

persona

○ La Pepeta: Plataforma d’AFA’s i AMPA’s de Terrassa. 3 persones

S’obre torn per a aclariments i/o dubtes. Aprofitant ampliar més informació si així es requereix.

4. Planificar el nou curs escolar:

○ memòria curs 2020-2021

Actualitzar el document de memoria. I passar-ho a les comissions per tal d’incorporar el què

s’ha fet cada comissió -

L’actualització la proposa la comissió de comunicació.

○ assemblea

S’acorda que l’assemblea es realitzarà el proper 15 de novembre a les 19:30h de forma

telemàtica.

Caldrà:

- Preparar memòria i pressupostos

- Revisar la Junta

- calendari anual

- planificació pel proper curs

○ calendari reunions

S’acorda que a l’assemblea s’aporten dues propostes de calendari. Un que sigui el tercer dilluns

de cada mes a les 19:30h. I un que sigui alternant el dia de la setmana cada mes. A

l’assemblea s’aprovarà quin calendari se seguirà.

Jesús s’encarregarà de fer la proposta dels dos calendaris i la comissió de comunicació farà el

document final.

○ tpvescola

S’exposa les possibilitats que té la nova forma de gestió i comunicació.

Ens pot ajudar a la comunicació per a les persones tant des de l’AFA com des de l’escola.

Es poden enviar comunicats, formularis, fer inscripcions, gestionar pagaments.
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Un avantatge és que podem deixar oberta la opció de pagament per associar-se a l’AFA durant

tot el curs.

Sorgeix el dubte de la protecció de dades. Les dades són propietat de l'escola, així que existeix

privacitat fins al moment que les famílies ens les proporcionen.

Imatges: de moment només tenim permís per a les extraescolars. El que podem fer és que per

a les activitats que fem en un futur fer omplir un formulari i autoritzar ús imatges.

○ Mural

Ho deixem per a la propera reunió perquè la persona que se’n va encarregar no es troba a la

reunió en aquell moment.

5. Altres:

➢ Loteria: es verbalitzen les varies gestions que suposa fer la loteria. S’acorda que el

Jesús i l’Antonio, que saben el funcionament s’encarreguen, i que per a la part de

segellar els talonaris i fer suport al despatx de l’AFA es demanarà ajut a la resta, i entre

totes les famílies mirarem de resoldre-ho.

Hi ha el dubte de què fer amb els dècims, si portar-ho a un banc o algú s’ho queda a

casa seva. Queda pendent de decidir.

➢ Quota AFA: tenim a dues famílies que no volen pagar la totalitat de la quota. Només

volen pagar la de l’infant que fa les extraescolars.

Es valora que la quota de l’AFA no és per a les extraescolars, sinó que és un quota per

família per a la realització de totes les activitats que genera l’associació i també per a

les aportacions que es fan a l’escola i pel que es beneficien tots els infants.

La quota són 25€ per una família amb un infant i per una família amb més d’un infant

són 35€.

Es vota si la quota de l’AFA correspon a totes les activitats i per tant, no es fa l’excepció

a aquestes dues famílies i que paguin sols un infant:

9 vots a favor

Som 13 membres en aquest punt de la reunió, els 4 restants no es pronuncien (ni a

favor, ni en contra ni s’abstenen).

S’aprova que el pagament de l’AFA és per unitat familiar independentment dels infants que facin

o no extraescolars.

Amb el tema de la quota sorgeixen els dubtes:

Per formar part del xat famílies delegades cal ser socia?
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Per formar part de l’AFA, reunions, xat, etc cal ser socia?

Es valora que mai s’ha demanar cap comprovant i que el que es vol és la participació. Pel que

es continuarà no demanant cap justificant sobre ser família associada o no. El que si ens

plantegem que cal fer una campanya extensa sobre el què suposa associar-se a l’AFA i tot el

que es fa.

6. Precs i preguntes

No hi ha precs i preguntes. De fet les hem anat generant al final de cada apartat de la reunió.

Propera reunió

Propera reunió el 18/10/2021 a les 19:30h

➢ https://meet.jit.si/AFA_Enxaneta_Terrassa

Temes a tractar:

- Pla del 2021-2022 per a cada comissió
- Pressupost nou curs escolar
- Preparació Assemblea
- Altres

- Adhesió a manifest escoles màxima complexitat
- Mural
- ...

- Precs i preguntes
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