
24 de gener del 2022

Reunió mensual ordinària
(online)

Ordre del dia

- Definir contingut del xat de famílies delegades i xarxes socials
- Definir Junta

- Renovació de càrrecs
- Endreça despatx AFA
- Llumineta de Nadal
- DRIVE (recull documental)
- Carnestoletes
- Loteria
- Consell Escolar Municipal
- Précs i preguntes

Reunits

Tanit Gonzalez

Antonio Arcos

Nia Rodríguez

Nuri Morera

Cristina Puig

Miquel Fernández

Jose Roldan

Magda Alemany

Sonia Perez

Jesús Ríos

Kathy

Ivanna Vallespín

Intervencions i temes del dia

1. Contingut del xat de famílies delegades de l’AFA

La polèmica es genera perquè una família va demanar fer extensiva una informació que no

venia de la propia AFA, pel que es va demanar que no fessim servir aquest xat per això.

www. enxaneta.org Pàg. 1 de 5



24 de gener del 2022

Antonio comenta que té un document sobre el contingut del xat, el fa arribar a Convivència i

d’aquí fer la infografia que defineixi la normativa del xat.

I es genera el debat de les funcionalitats d’aquest xat, i de si no seria interessant cercar altres

opcions.

S’acorda que de cara al tercer trimestre cercar alternatives conjuntament amb l’escola. I les

propostes les presentarà la comissió de convivència a la reunió mensual de l’AFA.

2. Definir la Junta de l’AFA

Durant aquest curs escolar hi ha canvis:

. Comissió de Mobilitat - es canvia la coordinació. El Mario continua a la comissió i es passa la

coordinació a la Elizabeth.

Cal incorporar a la Eli al xat de whatsapp de la junta.

. Tresorer: des de fa un parell de cursos escolars el Jesús demana relleu per a aquest càrrec.

Està renovant per la falta de trobar alguna altra persona.

Com es podria preparar aquest relleu? Es contacta amb l’AffaC o el TPV Escola de quines

funcions poden fer que alliberarien a la figura de tresorer.

Durant la reunió el Jesús comenta que no té cap problema en seguir. Pel que queda pendent el

cercar opcions alternatives per a un possible relleu.

. Comissió Extraescolars - durant aquest curs escolar s'anirà preparant el relleu de la

coordinació del Domingo cap a Antonio.

A nivell de documents oficials no es farà cap modificació pel moment. El que si a nivell

organitzatiu de l’AFA.

3. Endreça despatx de l’AFA

El proper 14/02/2022 a les 15h. Tanit, Nia i Cristina es proposen com a voluntaris per a fer

endreça del despatx de l’AFA.

4. Llumineta de Nadal

Es van vendre 229 números, pel que es va recaptar 458€. I es van fer servir en premis 300€.

S'està cercant alternatives per a decidir en quin lloc fer l’aportació econòmica d’aquest sobrant:

. Una proposta pot ser invertir a l’escola - parlar amb l’escola per valorar conjuntament

. Aprofitar el projecte de 3r amb la recollida d’aliments

. Guardar els diners per a l’AFA per l’any següent i plantejar rebaixa del preu d’associar-se o
altres
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5. DRIVE - recull documental

Es comenta que mirem de fer un recull de tots els documents i fotos que es tinguin de l’AFa,
inclús que els comissions tinguin accés al GMAIL que s’ha creat per poder genera documents en
què el propietari del document sigui l’AFA.

Documents enviats que cal penjar al DRIVE:

Convenis extraescolars - estan al mail de l’AFA

Documents de tresoreria - estant enviats al mail de l’AFA

L'ordinador del despatx AFA - revisar els documents per tirar endavant

Es comenta que per evitar problemes amb el GMAIL de l’AFA en el cas d’accedir altres persones
alienes a qui té accés actualment (Antonio i Cristina) per a crear documents des del DRIVE,
caldrà fer-ho en horari del despatx de l’AFA perquè és el mòbil de l’AFA el que ha de reconèixer
a la persona que entra.

6. Carnestoltes

Es va fer una enquesta en la qual va sortir ALIMENTACIÓ SALUDABLE com a temàtica per a la
comparsa de carnestoltes.

El Carnestoltes ha estat ajornat per al juny.

La comissió són molt poques persones.

Es planteja coordinar-se amb la comissió de menjador per treballar conjuntament amb el tema
de la comparsa.

Es comenta que seria interessant com a temàtica parlar de la qualitat en l’aliment en relació als
menjadors escolars i Serhs.

Caldria pensar alguna campanya de publicitat sobre la comissió per fer una crida per a la
comparsa de carnestoltes.

7. Loteria de Nadal

S’ha fet per TPV Escola - això ha generat unes despeses, el que al mateix temps ens ha facilitat
no tenir diners en efectiu.

Es venen 1235 participacions. I la Comissió de 6è - han venut un total de 1163 participacions.

Les despeses del TPV Escola són 108,27€ dels quals, 46,52€ són despeses referents a les
participacions de la comissió de 6è.

Beneficis de la venta de loteria ha estat de 467,81€.

Caldria pensar per a la comissió de 6è que si hi ha despesa relacionada amb els seus talonaris
potser cercar altres opcions:

. que no es venguin a través de TPV Escola

. que els preus siguin diferents per a associat/da i el que no

. …

Es comenta que pel següent curs comprar talonaris sencers. Que no es pugui comprar
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participacions individuals des del TPVescola ja que ha generat més despesa i gestió.

8. Consell Municipal Escolar

Cal informar-nos per si alguna de les persones de l’escola s’hi anima i fem campanya per a
mobilitzar la participació.

9. Altres

- Es proposa preguntar a l’escola per ajudar-los en el que valorin, vist que estan

desbordats amb la gestió de la COVID, les substitucions de professorat i el que suposa

el dia a dia d’una escola de 3 línies.

Amb aquest punt, sorgeix el debat de peticions que ens havien fet l’escola i encara no haviem

donat resposta.

. Suport en posar i treure la balla del carrer Alcoi

. Suport en l’entrada a l’escola - un projecte de la Policia Municipal per a formar a agents cívics

per fer aquesta tasca en comptes de la policia.

Des de l’escola ja ens van demanar que si puguessim ajudar amb la balla que es posa al carrer

Alcoi. Des de l’AFA no hem donat resposta.

Es comenta que des de La Pepeta es comentava el tema tant de la balla com de l’agent cívic

per a l’entrada a l’escola vigilar el trànsit i generava debat. De si són tasques que

correspondrien a l’escola, a les famílies o hauria de ser pròpiament tasques de la Policia

Municipal.

El Miquel comenta que des de l’AFA es va reivindicar molt pel tancament del carrer Alcoi i que si

més no, caldria parlar amb l’escola de les funcions concretes del què se’ns demana per prendre

la decisió.

Amb el tema de la balla:

Des de l’AFA es va batallar per tancar-lo i ara es deixa sobre la taula que potser si que caldria

pensar-hi.

I per altra banda, també es comenta que en el passat Consell de districte es va comentar que hi

haurà canvis en relació a la pacificació en els entorns escolars. Pel que cal concreció també per

saber en què pot afectar amb els temes de la balla i de la figura de l’agent cívic.

- Xerrada per a famílies organitzada per la comissió de Convivència.

Està prevista pel proper dijous 27 de gener a les 18h via telemàtica. La xerrada no serà

gravada. La ponent serà Elisenda Pascual Martí d’Acompanyament Familiar. La temàtica és la

Sexualitat Infantil.
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El cost de la xerrada serà de 200€ més l’IRPF.

- Mural: es plantejar a l’escola. Està preparat pel curs vinent.

10. Précs i preguntes

No n’hi ha.

Propera reunió

Propera reunió el 21/02/2022 a les 19:30h

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

Temes a tractar:

- Comissions
- Precs i preguntes
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