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1. Lectura i aprovació acta de junta anterior.  

Es procedeix a la lectura de l’anterior acta de Junta i s’aprova sense cap esmena. 

2. Edifici: projecte participatiu 

Es diu que han participat 109 families al procés participatiu, en general les families han 

demanat espais amplis, que sigui un edifici lluminós, que hi hagi zona verda, un auditori, 

etc. Tot això coincideix bastant amb el que volen les families i els mestres  

Una persona de l’AFA demana si serà possible veure els planells definitius del nou edifici, la 

junta diu que ho preguntarà. 

3. Extraescolars 

Es comenta des de una persona de l’AFA que l’anglès mentre s’ha fet online ha estat molt 

bé, però que en canvi la sensació al retornar a l’activitat presencial no és bona. Des de l’AFA 

es comenta que es torna a insistir a l’Eina per tal de que les activitats es realitzin 

correctament.  

Una altra persona comenta que a arts marcials sembla que el problema està en la diversitat 

d’edats dels nens i nens que fan l’activitat, ja que els grans s’avorreixen al fer activitat 

dirigides als més petits.  

Es proposa que estaria bé oferir Escacs com a extraescolars, així com oferir arts marcials a 

l’ESO. 

La Junta de l’AFA explica que s’estan buscant altres alternatives per canviar d’empresa 

d’extraescolars de cara el curs vinent. 

També s’explica que aquest estiu s’oferirà el casal del SXX obert a tot al barri i un altre casal 

a l’escola, que no serà amb L’eina. Es diu que el curs passat es va fer amb Eina i que  va 

anar molt bé però perquè al darrera hi havia l’Ismael. 

4. Menjador: visita 2 de març 

S’explica la visita que es va fer al menjador el 2 de març, una de les sensacions es que són 

pocs monitors. I que les actituds de segons quins monitors no són les mes adients. Es 

demana poder fer reunions de seguiment amb Serhs. Es comenta que es demanarà la 

formació que tenen els monitors i que s’hauria d’exigir titulació en lleure. 

Una persona reclama que hi hagi vetlladora i explica la seva situació personal amb el seu fill. 

Es diu que el més adient és fer una denuncia personal a l’ajuntament per tal de reclamar 

mes vetlladores a l’hora del menjador. I també es diu des de la Junta de l’AFA que és 

important que les families informin a l’AFA totes aquestes situacions per tal de poder 

reclamar vetlladores 

 



5. Sortides i colònies 

Hi ha queixes pels diners que han pagat les families per les excursions ja que la visió es que 

s’han fet menús excursions aquest curs. S’explica que totes les activitats es paguen per 

avançat i que l’escola sempre ha dit que es retornarien els diners si no es poden fer certes 

excursions o sortides com ja es va fer el curs anterior. 

6. Pati 

S’expliquen les tasques que s’han fet aquests últims dies. També s’explica que es posarà un 

tendal a la zona d’infantil i una caseta.  

7. Precs i preguntes 

Sense preguntes 

Es tanca la sessió a les 21h 


