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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 
AFA Escola Pere IV 

2021/2023 
 
Acta núm.: 10 
Caràcter: Ordinària 
Data: 19 d’octubre de 2022 
Hora inici: 19  hores 
Hora final: 21:30 hores 
Lloc: Sala de Mestres Escola Pere IV 
 
 
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 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal  
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal d’Extraescolars: Elisa Herrero  
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Balanç tardes de setembre 
3. Inclusiva colònies de 3er 



 

2 
 

4. Informació La Dooble 
5. Tancament comptes curs 21-22 i pressupost curs 22-23 
6. Festa Holi Benvinguda AFA 
7. Assemblea general novembre ‘22 
8. 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 
21 de setembre de 2022.  
 
 

2. Balanç tardes de setembre 
 
Es fa un balanç de les tardes de setembre i s’arriba a la conclusió que 
de cara al proper curs hi ha coses a millorar perquè la percepció que es 
té és que el curs va començar una mica a mig gas ja que només hi havia 
classes al matí i moltes activitats que es fan durant les tardes no van 
poder començar fins al mes d’octubre.  També hi ha hagut la percepció 
que les tardes de setembre estaven pensades per fomentar l’educació 
en l’oci educatiu de qualitat però que al final hi havien hores de pati 
amb moltes estones de joc lliure. 
 
Es creu que de cara al curs que ve si segueix la jornada intensiva durant 
el mes de setembre tot estigui més organitzat per part de la conselleria 
i que les tardes de setembre no siguin estones de pati i siguin també 
profitoses. 

 
3. Inclusiva colònies de 3er 

 
La vocal de diversitat comenta que hi ha una família de tercer que té una 
filla amb diabetis i que necessita un suport especial per a les colònies. 
Comenta que s’ha contactat amb l’associació de diabètics i comenten que 
aquesta associació sí que tenen persones amb coneixements per estar 
pendents de la nena i de la insulina, però té un cost força elevat 
d’aproximadament 300 euros més o menys (quedaria veure temes fiscals 
que podrien fer pujar una mica aquest preu) i comenta que l’escola ha 
proposat que es pagui entre les tres parts: escola, família i AFA. 
 
Tots els presents creuen que la família no hauria de pagar res i que en tot 
cas aquesta despesa hauria de ser compartida només entre escola i AFA 
ja que nosaltres també tenim la subvenció d’inclusiva. 
 
També es comenta que l’escola hauria de disposar d’un fons social per 
aquests temes  i es pregunta si no es podria fer una formació als vetlladors 
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que hi ha actualment a l’escola perquè això pot tornar a succeir en el futur. 
La vicepresidenta i la presidenta comenten que ho comentaran a l’escola 
a veure que els hi diu. 
 
Finalment es fa la votació i es decideix per unanimitat aprovar 
aquesta despesa d’aquesta persona extra amb coneixements 
específics per a persones diabètiques i que en tot cas es proposi a 
l’escola que sigui compartida només entre escola i AFA i que la 
família no hagi de pagar res. 

 

 
 

4. Informació La Dooble 
 
El tresorer informa que ja ha gestionat les participacions de la loteria de 
La Dooble per al Nadal tenint ja el número col·lectiu assignat. Comenta 
que s’obrirà un formulari per tal que les famílies puguin comprar les 
butlletes que vulguin amb un preu de 5€ cada butlleta i que estarà actiu 
fins el 2 de desembre. Un cop omplin el formulari, les famílies hauran de 
fer un ingrés al compte de l’AFA i enviar justificant a l’Esther Portillo per 
tal de rebre més endavant les participacions via agenda o carpeta 
viathgera. 
També es podran comprar de forma presencial a la Secretaria de l’AFA els 
divendres de 16 a 17:30 hrs. 
Es comenta que s’enviarà a comunicació per tal de que ho publiqui a l’app 
i el grup de famílies delegades per informar. 
 
 

5. Tancament comptes curs 21-22 i pressupost curs 22-23 
 
El tresorer presenta 3 diapositives que aquí s’adjunten amb el tancament 
definitiu del curs 21-22 i amb el projecte de pressupost del curs 22-23. En 
aquest punt, es parla sobre la quantitat que s’ha de posar com a dotació 
AFA per l’escola i al no tenir cap projecte actualment per part de l’escola, 
es decideix fer una dotació de 1000 € per als futurs projectes que pugui 
presentar durant el curs. 
 
També es comenta que tot i que actualment no està la figura de l’speaker 
perquè s’està regularitzant per part del consorci, de moment es té en 
compte al pressupost a l’espera i amb la confiança que durant el curs el 
Consorci la regularitzarà i acceptarà i així ja es tindrà la partida per a la 
seva immediata incorporació. 
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La darrera diapositiva que presenta el tresorer és un resum de les quotes 
que es cobren a les famílies sòcies durant el curs escolars depenent de si 
tenen extraescolars o no. 
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6. Festa Holi Benvinguda AFA 
 
La vocal de festes comenta que ja han comprat els pols Holis, les begudes 
i els snacks per a la festa Holi i comenta que finalment gairebé tota la 
festa l’ha hagut d’organitzar la Comissió de festes quan aquesta festa era 
de tota la Junta de l’AFA, motiu pel qual mostra la seva disconformitat i 
diu que en el futur això no pot tornar a succeir perquè la Comissió de 
festes no comptava en haver d’organitzar tota aquesta festa.  
 
Exposa que després de la festa de benvinguda la Comissió de festes ha 
d’organitzar la festa de la castanyada i Halloween i que amb motiu de la 
festa de benvinguda i per falta de temps han hagut de posposar una 
setmana aquesta festa que sí que està organitzada per ells. 
 
També exposa que si en el futur la festa de benvinguda ha de ser 
organitzada per la Comissió de festes s’ha d’aclarir des del principi per tal 
que aleshores sigui la Comissió qui decideixi com i quan fer-la.  
 
Alguna de les persones de la Junta comenten que no sabien res de que la 
Comissió de festes feia una festa de Halloween i que no s’ha de donar res 
per sabut perquè molta gent es nova o no ha viscut la situació 
prepandèmia i que si ho haguessin sabut aleshores ho haurien pogut tenir 
en compte. 
 
Finalment, la Junta comenta que per muntar i desmuntar ajudaran en tot 
el que calgui i que la Comissió de festes no estarà sola en aquesta festa 
de benvinguda. 
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7. Assemblea general Novembre ‘22 
 
El secretari informa que s’ha de decidir la data per l’Assemblea general 
d’inici de curs i es decideix per unanimitat que sigui el dimecres 23 de 
novembre de forma presencial al gimnàs de l’escola. 
 
S’acorda que tingui el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació acta anterior 
2. Memòria i tancament balanç exercici 2021/2022 
3. Pressupost curs 2022/2023 i dotació a l’escola 
4. Continuïtat extraescolars 
5. Precs i preguntes 

 
8. Precs i preguntes 

 

 

Pròxima Junta: 16 de novembre del 2022 a les 19:00 h en format 
telemàtic. 

 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data 21 
de setembre del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat pagar juntament amb l’escola la figura de 
vetllador extra que necessita una família per a la seva filla diabètica durant 
les colònies de tercer 
 
3. S’acorda fer l’assemblea general d’inici de curs el dimecres 23 de novembre 
i es decideix l’ordre del dia. 

 

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

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
  


