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Primera convocatòria 20h. Comença en segona convocatòria, a les 20’34h 
 
32 assistents 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
-Presentació del projecte de direcció. Begoña Martínez 
 
-Presentació i aprovació dels comptes de l’Afa 
 
-Resum del curs anterior 
 
-Presentació i aprovació dels nous càrrecs de la Junta de l’Afa 
 
-Torn obert de participació 

 
 

1. Projecte de direcció 
 

-La directora de l’escola, Begoña Martínez, presenta el seu projecte de 

direcció, remarcant que es tracta d’un projecte de continuïtat.  

Hi destaca l’interès per adoptar tendències innovadores i mantenir alhora el fer 

de l’escola. Exemples d’això són l’impuls del teatre com a activitat transversal, 

la implantació de l’ILEC als diversos cursos de primària així com el treball per 

projectes amb un mínim de dos per trimestre. 

Valora positivament el clima de treball de l’equip docent, tot i exposar les 

dificultats de comptar amb tan sols cinc funcionàries d’un total de dinou 

integrants del claustre de professors. 

Explica que continuen treballant amb la reelaboració del PEC així com d’altres 

documents d'organització i funcionament del centre. 

 

-El conjunt de famílies assistents demanen un major nivell de concreció dels 

criteris metodològics i les activitats educatives per cada cicle educatiu i curs, 
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per tal de conèixer quin és l’enfocament pedagògic de l’escola i quins els seus 

trets diferencials.  

Es genera un debat sobre què necessita saber el col·lectiu de famílies sobre el 

plantejament educatiu del centre i quins són els documents de l’escola que ho 

poden mostrar, sense que això suposi una feina extra al claustre ni a l’equip 

directiu. 

Un cop consensuat, la directora es compromet a treballar-ho. 

 
2. Presentació i aprovació dels comptes de l’Afa 

 
El tresorer de l’Afa exposa el balanç de comptes del curs anterior i destaca els 

següents temes: 

 

-Ha quedat un romanent de diners al compte de l’Afa i n’explica les causes.  

La Junta proposa traspassar-ne un tant al compte de l’escola (de nova gestió) 

per tal que comptin amb un coixí per fer front a possibles impagats, pagaments 

avançats, descoberts, etc.  

Els diners restants servirien de coixí al compte de l’Afa, amb la intenció que s’hi 

quedin, com a mínim un curs. És important estar preparats econòmicament per 

si les activitats extraescolars o l’acollida deixen de ser rendibles i tenen 

pèrdues. 

També es comenta que cal aprofitar aquest pressupost per enfortir l’estructura 

de l’Afa alleugerint-la de certes tasques. Així doncs, la feina de gestió i 

administració la podria assumir algú que cobrés per fer-ho, enlloc de mares i 

pares voluntaris. Una possibilitat seria que dues monitores de l’escola 

s’encarreguin de la feina administrativa de passar rebuts, repassar factures, etc  

Amb aquest mateix objectiu, també seria interessant comptar amb algú que 

col·laborés a mode d’interventor o interventora de comptes. 

 

-Hi ha també un romanent al compte de menjador. Aquest fet ja no es repetirà 

en tant que des d’aquest curs les famílies paguem el menjador directament a 

l’empresa.  

La Junta de l’Afa proposa invertir-ne una part en algun projecte. En planteja els 

següents exemples: un escalfador d’aigua al lavabo del costat del menjador, un  

tractament d’osmosi per a l’aigua de beure, un projecte d’aprofitament del 
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menjar sobrant... Es decideix que s’iniciarà un procés participatiu per tal de 

recollir més opcions i escollir aquell que tira endavant.  

Els diners restants, serviran de coixí al compte de menjador o bé es podran 

destinar a ajudes per al dinar d’alumnes que ho necessitin. 

 
-L’objectiu és no tornar a pujar quotes en uns anys, ja que l’any passat es van 

incrementar dues vegades, una a l’inici de curs i l’altra a mitjans. Ambdues 

pujades van estar justificades i aprovades per assemblea. 

 
 

3. Resum del curs anterior i memòria comissions 
 
La presidenta exposa que el principal objectiu de la Junta per al curs 2017-

2018 era el de conèixer i comprendre les despeses a les que es feia front amb 

les quotes de les famílies, tant les destinades a sortides, material i Ampa, com 

les del menjador. De la mateixa manera, col·laborar per tal d’optimitzar aquests 

recursos econòmics. L’objectiu s’ha assolit. 

 

La Junta també s’ha centrat en treballar conjuntament amb el nou equip directiu 

i fer-li confiança, alhora que dur a terme el seguiment de l’elaboració del nou 

PEC, objectiu aquest encara pendent en tant que el PEC continua en procés. 

 

Queda pendent exposar la memòria de treball de les comissions, ja que no s’ha 

demanat amb prou anel·lació. Es trasllada a la propera reunió de Junta amb 

delegats de curs i comissions. 
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4. Presentació i aprovació dels nous càrrecs de la junta 
 
La Junta sortint s’acomiada com a tal i s’ofereix a la Junta entrant per tal de 

treballar conjuntament i assegurar, així, el millor traspàs possible.  

 

En assemblea es planteja la següent organització: 

Núria Comulada, presidenta 

Marta Hernández, secretària 

Hugo Rodríguez, tresorer 

Alicia Sousa , vocal 

José Aparicio, vocal 

Cel.la Mondéjar, vocal 

Anna Llucià, vocal 

Andrés di Masso, vocal 

 

Nuria Comulada apel·la a la responsabilitat de tots els assistents, preocupats 

per la bona marxa de l’escola. Així doncs, posteriorment, retorna càrrec de 

presidenta a disposició de l’Afa, i decideix continuar ajudant des de la vocalia 

de la comissió d’extraescolars. 

Resta pendent reestructurar els càrrecs que ocuparà cadascun dels nous 

membres de la Junta, els quals podran comptar amb l’acompanyament de les 

vocals Cel.la, Anna i Andrés en el procés. 

 
5. Torn obert de participació 

 
Es valora molt positivament la possibilitat de formar una Junta de l’Afa 

composada per força membres, per tal de repartir les tasques i alhora de dur a 

terme un treball més ric, gràcies a les aportacions de cadascú.   

 


