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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 
AFA Escola Pere IV 

2021/2023 
 
Acta núm.: 8 
Caràcter: Ordinària 
Data: 2 de juny de 2022 
Hora inici: 19  hores 
Hora final: 21:25 hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Olga Torras 
 
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili 
 
Tresorer: Lázaro Quintana 
 
Secretari: David García  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocal de Diversitat: Marta Romero, Nuria Viu 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero  
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Carme Gil, Elisabet Verdaguer, Arit Akpan, 
Ainhoa Gallardo, Carla Corbi, Eva Saez, Ferran Ruart, Jorge Jiménez, Julve 
Durán, Sara Hernández, Vanessa G, Marta Mariné, Yolanda Rodríguez, Òscar 
Monclús 



 

2 
 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Organització festa fi de curs 
3. Presentació projecte executiu Entorn Escolar 
4. Estimació tancament de comptes 
5. Aprovació nova denominació AFA: següents passos 
6. Preinscripcions extraescolars 22-23 
7. Incidència menjador 
8. Assemblea general Final de curs 
9. Precs i preguntes 

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb data 
11 de maig de 2022.  
 
 

2. Organització festa de fi de curs 
 
La vocal de Festes informa que els altaveus, llums i sonorització que es 
feia fer servir a la festa de fi de curs i a la Ballaruga es llogaven a un 
preu molt econòmic a una empresa que ha tancat. S’ha demanat un 
pressupost a una altra empresa i el resultat és d’uns 400 o 500 € més 
elevats del que era fins ara, sent un pressupost aproximat de 890 € 
amb IVA inclòs. 
 
Tot i que hi ha alguna cosa de sonorització a l’escola, comenta que és 
del tot insuficient i comenta també que ja comencem a anar molt justos 
de temps ja que la festa està prevista per al 18 de juny. 
 
El tresorer comenta que si hi hagués més temps, el més correcte seria 
presentar 2 o 3 pressupostos per poder comparar i decidir entre més 
opcions, però que entén que per falta de temps no pugui ser. 
 
La vocal de Festes confirma que per al proper any es farà així ara que 
ja saben que l’anterior empresa a la que es llogava el material ha tancat. 
 
El vocal de Lleure en família comenta que podria oferir algunes coses i 
potser es podria reduir una mica el pressupost. 
 
Es procedeix a la votació i el pressupost presentat per la vocal de 
Festes s’aprova per unanimitat. 
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La vocal de Festes també diu que necessitarà diners en efectiu 
(aproximadament 500 €) per tenir canvi a la barra. 
 
La vocal de Diversitat pregunta si hi ha caixa petita i el tresorer diu que 
molt poc ja que no arriba als 140 € i que potser amb la venda de tickets 
per al sopar potser hi haurà més. 
 
La vocal de Pedagògica vol comentar que amb aquests tickets de sopar 
el que es fa es comprar el dret a cadira i una consumició i que els nens 
i nenes també paguen, ja que ha vist que hi ha molta picaresca on la 
gent compra tickets per a adults però no per als infants.  Es comenta 
que es farà conscienciació pels diversos canals d’informació. 
 
Una família comenta que potser no tothom sap que els nens també han 
de pagar i que potser es podria fer un preu infantil més econòmic o a 
un preu simbòlic. La presidenta comenta que li sembla una bona idea i 
la vocal de Festes diu que ho valoraran. 
 
La vocal de Diversitat comenta que en comptes de ticket de cadira es 
fes un ticket d’entrada. La vocal de Festes comenta que ho estudiaran 
de cara al proper curs perquè ara ja està tot muntat. 
 

 
3. Presentació projecte executiu Entorn escolar 

 
El vocal de Barri i Camins escolars informa que ja els hi han fet la 
presentació del projecte executiu de l’Entorn escolar i a continuació 
procedeix a informar dels punts més destacables: 
 

- La parada de l’autobús del carrer Bilbao es desplaçarà una mica 
més endavant (davant del gimnàs) i es posarà una plataforma. 

- A la vorera del carrer Bilbao es posaran unes jardineres i també 
unes baranes per separar calçada de vorera, i també s’ampliarà 
l’actual plataforma. 

- Es modifica la zona dels contenidors de les escombraries i es posarà 
una zona d’aparcament de motos. 

- Es posarà també una nova zona d’aparcament de bicicletes a la 
calçada. 

- El pas de vianants del carrer Bilbao passarà de 2 a 4,4 metres. 
- Al carrer Antic de València es traurà l’asfalt actual i es posarà una 

zona de vianants amb una pilona que impedirà el trànsit de 
vehicles. 

- També es posaran cadires i jardineres per evitar dreceres i es farà 
urbanisme tàctic. 
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Finalment comenta que està previst que totes aquestes actuacions 
estiguin finalitzades la primavera de 2023. 

 
 

4. Estimació tancament de comptes 
 
El tresorer presenta l’estat de comptes i després d’ensenyar tots els 
números comenta que està previst que a finals de curs s’estigui al voltant 
dels 34000 € de saldo. 
 
 

5. Aprovació nova denominació AFA: següents passos 
 
El secretari informa que un cop és oficial la nova denominació d’AFA, s’han 
de fer totes les gestions per modificar-ho tot: 
 

- Les adreces de mail han de passar d’ampa a afa i s’haurà de 
modificar el nom de les adreces i actualitzar la web amb les noves 
adreces. 

- S’ha de modificar el logo a tots els documents que hi hagin, a la 
pàgina web, a l’aplicació, al twitter i telegram, així com modificar el 
nom d’AMPA a AFA a tot arreu on aparegui. 

- La pàgina web també haurà de canviar d’adreça per modificar ampa 
per afa. 

- Totes les signatures de mails han de modificar ampa per afa. 
- S’hauran de penjar els nous estatuts a la pàgina web i modificar els 

anteriors. 

Finalment es decideix que es parlarà amb l’escola per modificar les 
adreces i la web ja que depenen dels seus informàtics i es començaran a 
fer tots els canvis durant el que queda d’any. 

Respecte al logo, es preguntarà a l’escola si es pot modificar per posar 
AFA en comptes d’AMPA. 
 
 

6. Preinscripcions extraescolars 22-23 
 

Les vocals d’Extraescolars informen que el procés de preinscripcions de 
les extraescolars per al proper curs 22-23 ha anat força bé i que els 
problemes han estat mínims. Comenten també que quan es va fer el 
tancament de les preinscripcions es van adonar que les famílies podrien 
preinscriure un mateix dia a dos extraescolars diferents que coincidien en 
horari i després de fer una revisió es va informar a les famílies afectades 
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per tal de que ho poguessin corregir. També diuen que Ampasoft els hi ha 
informat que això no es podrà evitar. 

La vicepresidenta pregunta si això no es pot fer o és que s’hauria de pagar 
per tal que Ampasoft modifiqués el programa i evités deixar preinscriure 
a dues extraescolars el mateix dia i horari. Les vocals d’Extraescolars 
comenten que no ho volen fer. 

L’anterior presidenta de l’AFA comenta que quan es va comprar el 
producte, Ampasoft va dir que es podria millorar si les AFA ho 
necessitaven i creu que s’hauria d’insistir i proposar aquest canvi. La 
vicepresidenta i el tresorer opinen el mateix. 

La presidenta diu que li sembla bé i que insistirà a Ampasoft per fer aquest 
canvi. També diu que es mirarà a veure com ho tenen a l’institut Quatre 
Cantons que també fan servir ampasoft. 

 
7. Incidència menjador 

 
La vocal de menjador informa que hi ha hagut una incidència al menjador 
on hi ha hagut algunes intoxicacions alimentàries amb infants celíacs. 
Comenta que el cas és molt greu i que Cuina Justa no va seguir un protocol 
que hauria d’haver evitat aquesta incidència. Es comenta que s’ha d’exigir 
a Cuina Justa un nou protocol que pugui evitar aquestes incidències tan 
greus i que a més s’ha de pressionar a l’Escola per tal de que revisi amb 
Cuina Justa què ha passat ja que és l’Escola qui contracta l’empresa de 
menjador i és qui ha d’exigir que aquestes coses no puguin passar. 
Es comenta que no és la primera vegada que ha passat i que a principis 
de curs ja es va haver de modificar el protocol de Cuina Justa veient ara 
que va ser insuficient. 
També diu que les famílies afectades no estan gens contentes de la 
manera en la que l’escola va gestionar aquest problema i creuen que s’ha 
de revisar també el protocol intern de l’escola en aquests casos. 
 
Finalment es decideix per unanimitat que es faci una reunió amb 
l’escola on assisteixin la Comissió de menjador, la presidenta i 
vicepresidenta de l’AFA i la representant de menjador al Consell 
Escolar per tal de tractar aquest tema. 
 
Una família pregunta si a l’escola hi ha algun paquet d’emergència amb 
Urbason, adrenalina, etc. i una membre de la Comissió de menjador diu 
que fa anys sí que en tenien però que ara ho desconeixia. 
 

8. Assemblea general final de curs 
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Es decideix que la propera Assemblea general de l’AFA sigui el dia 15 de 
juny de 2022 a les 19:00 h. de forma presencial al gimnàs de l’escola amb 
els següents punts del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Tancament provisional exercici 2021/2022 
3. Modificació cobrament segona quota AFA avançada 

per extraescolars 
4. Vacants Comissió de Diversitat 
5. Captacions per a les Comissions amb no previsió de 

renovació a les properes eleccions 
6. Precs i preguntes 

 
 
 

9. Precs i preguntes 
 
La presidenta diu que es farà un tríptic amb informació de l’AFA per tal de 
poder entregar a les famílies i així mirar de que s’animin a participar de 
l’AFA. 
 
La vocal de Casals i Colònies informa que finalment es podrà fer Casal 
d’Estiu totes les setmanes programades així com les Colònies de Primària. 
Respecte a les Colònies d’Infantil, s’ha decidit unir amb un petit grup de 
primer per tal d’arribar al mínim necessari. A aquell grup hi hauran 2 
monitors per cada 16 infants. El dia 13 de juny es tindrà una nova reunió 
per donar més informació sobre el Casal i les Colònies. 
 
La vocal de Diversitat pregunta si hi hauran monitores de suport i la vocal 
de Casals i Colònies diu que ho preguntarà. 
 
Finalment, la Núria Viu s’acomiada de la Junta de l’AFA ja que aquest curs 
deixa l’escola. 
 
 
Pròxima Junta: 21 de setembre del 2022 a les 19:00 h. 

 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data 11 
de maig del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat el pressupost de 890 € amb IVA inclòs per al 
lloguer de sonorització, llums i altaveus per a la festa de fi de curs. 
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3. S’acorda per unanimitat fer una reunió amb l’escola on assisteixin 
membres de la Comissió de menjador, la presidenta i vicepresidenta de l’AFA 
i la representant de menjador al Consell Escolar per tractar la incidència de 
menjador. 

 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, n’estenc aquesta 
acta. 

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


