
ACTES REUNIÓ AFA DEL  DIMECRES 2 DE NOVEMBRE 2022 
 
La reunió comença a les 21:30 hores telemàticament  
 
Assistents: Sofia Richart, Anabel Martín, Sol Jiménez, Eva Tejedor, Julie Vial i Georgina 
Dalmau. 
 

1. Situació Cartes Decret Inclussió 
  
143 cartes es van entregar al Departament (Serveis Territorials del Maresme) el 20 Octubre 
Encara hi ha AFAs del Maresme que estan recollint cartes. 
                  
 

2. Contractació Batucada per Carnestoltes: 
 
S’han demanat 3 pressupostos, s’intenta fer amb antelació per no trobar-nos les últimes 
setmanes sense Grup. 
  
Pressupost Oriola: 75 eur joves del poble, el director Jordi diu que no es pot comprometre 
a que finalment ens poguin donar el servei. 
 
Grup New Wave: 300 eur 
 
Grup Sol-Re: 500 – 900 eur 
 
Es decideix contractar amb el Grup Canet que es el més econòmic i es poden 
comprometre. 
 
 

3. Marató TV3 
 
Aquest any la Marató tracte de recollir fons per les Enfermetats Coronaries: 
 
 El divendres 16 de desembre es farà la venta de berenar a la sortida de l’escola (16:30h) 
per recollir fons. Es demanaran voluntaris. 
 
Es contactarà amb el Sot del Camp per si es pot fer una acció conjunta. 
 
 

4. Extraescolars 
 
Es pacta amb les empreses d’extraescolars una donació de 1 eur per nen/mensual 
mitjançant rebut trimestralment i com a donació. S’està fent recompte dels nens que fan 
extraescolars per saber el muntat de la donació. 



 
Respecte al Casal de Nadal del 22 desembre al 5 de gener amb l’empresa Campos Estela, 
s’oferirà a les famílies per veure el quòrum del servei i saber si es pot dur a terme. 
 
 
 
5.Projectes Educatius 
 
1.En el pressupost d’hores d’Educació Infantil es va indicar 3 hores per Infantil, el qual es 
referia a 1 sessió per classe. Inicialment es va entendre 3 sessions per classe. 
 Donat que a Primària es fan 2 sessions, es pacta amb l’empresa 1 sessió més per Infantil 
sense cost per l’AFA. 
Es posa a votació si la segona hora ha de ser desdoblada, com la resta de sessions, que té 
un cost extra de 390 eur. 
La Directora de l’escola, Roser Matavacas, recomana no fer el pagament del 
desdoblament donat que son grups no molt nombrosos i que també hi haurà les 
mestres/tutores de cada grup. 
 
Votacions a favor del pagament: Cap 
 
Votacions en contra pagament extra: Unanimitat 
 
2.Sol Jiménez ens comenta que li sorprèn els llibres de lectura que porta el seu fill de 
primer de primària, ja que considera són poc atractius i antics pels nens. 
 
Es considera bona iniciativa comentar-ho a la Direcció de l’Escola perquè ens proposin 
col·leccions noves i portar a votació si l’AFA ho pot finançar. 
 
 
6. Video i Fotos de Nadal: 
 
Divendres dia 4 Novembre al matí es faran les fotografies regal de Nadal de l’AFA. 
 
 Respecte al vídeo que es realitza al Concert de Nadal es proposen dos pressupostos:  
 

- Fotos Buch: 590 eur + IVA 
- Vídeo4Real: 500 eur + IVA 

 
Es fa votació per decidir si es segueix amb aquest servei per part de l’AFA donat que l’any 
passat va ser deficitari per 500 eur. 
 
Votacions a favor de seguir amb el servei: Cap 
 
Votacions per no seguir amb el servei: Unanimitat.  



 
 
 
7.Equipament Escolar: 
 
Es demana a la comissió d’Equipament Escolar preus per tornar a comprar i estampar 
roba: la Sol ens explica que l’AFA ja té de propietat la planxa amb el logo nou, per tant no 
hi hauria cost en aquest sentit. 
Ens recomana, segons l’experiència de cada any només estampar samarretes de màniga 
curta i llarga, donat que les dessuadores, per exemple, tenien un cost de 16,90 de cost 
més estampació i que finalment el cost de venda superava els 25 eur.  
Aquest cost elevat dificultava molt la venda d’aquest tipus d’equipament i finalment 
s’havia de vendre a cost rebaixat amb la pèrdua que suposava per l’AFA.  
També s’ha de tenir en compte que amb l’actual pujada de preus encara seria més costós 
el material. 
 
Es demana que ens facilitin número de talles i samarretes mínimes per valorar fer la 
comanda i posterior venda. 
 
 
8. Menjador:  
 
Ens ha arribat una queixa d’una mare de segon que ha fet directament un mail a Campos 
Estela queixant-se de dos plats en concret. 
La Comissió de Menjador farà un tast pròximament i també una enquesta de satisfacció a 
les famílies de l’escola per poder valorar el servei . 
 
9. Resultat Enquesta Horari Reunió: 
 
Nomès 17 famílies han contestat el Forms sent l’horari més votat el dimarts i dimecres 
telemàticament per 3 vots de diferencia amb el format presencial. 
 
 
La reunió finalitza a les 22:35h. 


