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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 
AFA Escola Pere IV 

2021/2023 
 
Acta núm.: 11 
Caràcter: Ordinària 
Data: 16 de novembre de 2022 
Hora inici: 19  hores 
Hora final: 20:25 hores 
Lloc: 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 Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal i Elisa Herrero 
Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Diversitat: Marta Romero 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Yolanda Rodríguez, Aritz Akpan, Mireia 
Corcoles, Emma Grau 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Valoració festa benvinguda de l’AFA 
3. Novetats Casals i colònies 
4. 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 
19 d’octubre de 2022.  
 
 

2. Valoració festa benvinguda de l’AFA 
 
La vocal de festes comenta que la Comissió de festes s’ha sentit molt 
sola amb l’organització de la festa de benvinguda de l’AFA i que 
considera que membres d’altres Comissions s’haurien d’haver implicat 
més ja que aquesta festa era de tota la Junta de l’AFA i no una festa 
pròpia de la Comissió de festes. També comenta que va trobar a faltar 
els tríptics de l’AFA per donar-nos a conèixer i que totes les Comissions 
haurien d’haver tingut un espai per explicar el que feien a l’AFA i mirar 
d’engrescar la gent. 
 
La presidenta admet que no es van imprimir molts tríptics per una 
qüestió ecològica. També exposa que com que la vocal de festes va 
donar la idea de fer la festa amb temàtica Holi i es va encarregar de 
mirar com es podria fer, això potser va fer que molta part de 
l’organització acabés sent de la Comissió de festes i diu que de cara al 
futur i si es torna a fer una festa d’aquest estil, es tindrà en compte per 
evitar que passi això. 
 
La vicepresidenta també exposa que molta gent que està actualment a 
la Junta de l’AFA és nova a l’escola i que el fet de que també fos una 
festa nova que no es feia en el passat i per tant, no tenia rodatge, va 
afavorir que passés això. Comenta que per part de la Comissió gestora 
també es mirarà de millorar en el futur si es torna a fer una festa 
d’aquest estil. 
 
Les vocals d’extraescolars exposa que elles no van poder assistir a la 
festa i creu que pot passar que es faci alguna festa i no pugui assistir 
tothom. 

 
3. Novetats Casals i colònies 

 
La vocal de Casals i colònies comenta que el feedback que hi ha hagut del 
casal d’estiu i de les colònies organitzades per CET10 ha estat molt positiu 
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en quant a equip i organització i com a aspecte a millorar va destacar el 
funcionament de la pàgina web de CET10 que no va anar gaire bé. 
 
Per a aquest curs ha demanat a CET10 que per al casal d’estiu hi hagi més 
varietat d’esports i de balls i patinatges, tot i que no seria per totes les 
setmanes de casal perquè la primera setmana de casal també hi ha les 
colònies i la darrera de juliol hi ha menys demanda, motiu pel qual 
aquelles dues setmanes seria esport lliure. 
 
A finals de mes començarà amb la documentació i amb el procés 
d’homologació. 
 
També comenta que després de la baixa de l’anterior coordinador de 
CET10 a l’escola, hi ha l’opció que o la Nora o el Dídac de CET10 
s’encarreguin de la gestió del casal i les colònies i es comenta que ho 
continuï fent la Nora perquè és que ha estat gestionant les colònies aquest 
curs passat. 
 
Finalment, comenta que respecte al casal d’hivern, històricament no ha 
sortit mai per falta de demanda i per aquest motiu pregunta si val la pena 
tornar a oferir-lo o si per contra es donen opcions d’altres llocs on es fan 
casals d’hivern. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat que no 
s’ofereixi Casal d’hivern degut a la baixa demanda que ha 
impossibilitat que es pugui fer mai i que en el seu lloc es donarà 
informació de llocs on sí es fan casals d’hivern. 
 
La vocal de pedagògica pregunta quines serien les opcions d’esport que 
s’oferirien per al casal d’estiu i la vocal de casals i colònies comenta que 
farà un doodle per tal que les famílies puguin donar votar entre algunes 
opcions que es proposarien.  
 

4. Precs i preguntes 
 

La Comissió de menjador exposa que han tingut la reunió de seguiment amb 
Cuina Justa i que es tornarà a fer el taller de Nadal que ja es feia abans de la 
pandèmia i si surt bé potser es mirarà de fer algun taller de cuina més durant 
el curs. Aquest taller es farà una tarda a partir de les 17:30 hrs i com que hi 
ha places limitades, es fa per ordre d’inscripció. La data proposada per fer 
aquest taller és el proper 28 de novembre. 

També exposa que després del que va passar a finals del curs anterior, estan 
molt a sobre de les intoleràncies alimentàries i la vocal de menjador també 
diu que va anar una membre de la Comissió a dinar a l’escola i que es va 
sorprendre de tot el que es fa i es gestiona durant el temps de migdia, i que 
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també va veure que la Sunsi té molta càrrega i moltes tasques per fer ella 
sola i que així li han fet saber a Cuina Justa.  

Per acabar, també comenta que s’ha tornat a posar en marxa els caps de 
taula, on tots els alumnes de primer a sisè seran caps de taula durant el curs 
i es reuniran amb la Sunsi per exposar les seves inquietuds o com veuen el 
temps de migdia. Els nens i nenes de sisè també tornen a ajudar a preparar 
els llits de l’alumnat d’I3 que fa migdiada. 

La vocal de Temps de trobades i biblioteca comenta que ha parlat amb la 
Sandra per veure si és possible afegir un apartat a l’Info que es publica 
setmanalment a l’app amb activitats que es poden fer en família durant el 
cap de setmana i que proposaria la seva Comissió. La presidenta comenta 
que és millor no dir de fer-ho cada setmana per no tenir una obligació que 
potser no es pugui complir, i que millor fer només aquest apartat quan es 
vulgui comunicar alguna activitat o acte que es pugui fer en família aquell cap 
de setmana en concret. La vocal de pedagògica opina igual que la presidenta. 

Finalment la vocal de Temps de trobada i biblioteca presenta a la nova 
membre de la Comissió i diu que el proper trimestre es vol proposar una 
xerrada per fer a l’escola. 

La vocal de pedagògica recorda també que s’han de fer el lots de Nadal per 
l’Esther Portillo i la Yolanda. 

 

Pròxima Junta: 21 de desembre 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 19 
d’octubre del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat pagar juntament que no s’ofereixi Casal d’hivern 
degut a la baixa demanda que ha impossibilitat que es pugui fer mai i que en 
el seu lloc es doni informació de llocs on sí es fan casals d’hivern. 

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

 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García  


