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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
 
 Nº de la sessió: 43 
Caràcter: Ordinària  
Data: 10 de desembre de 2018  
Hora: 21 h 
Lloc: Sala de mestres  

Assistents: Assistents: 16 assistents dels quals són membres de la junta: el Lluís, la Mònica 
Clemente, l'Esther, la Judith, la Núria, La Sandra Piulats, la Brenda i l'Anna Figuer, la Sara 
Fernández, Mònica Vila i l'Olga Dolgova. Un pare i una mare s'han afegit a mitja reunió.  

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general d'11 de juny de 2018. 
Es dona lectura de l’acta i es aprovada per unanimitat dels assistents. 

2. Presentació i aprovació del resultat de comptes del curs 2017-2018. 
El Lluís presenta el balanç de despeses del curs anterior. Ens explica que ja no tindrem 
la despesa de coordinació i ens explica quins seran els ingressos.  
Els rebuts es giraran al mes de gener i sabrem de manera més exacta quant podrem 
ajustar la quota.  
Una mare pregunta si anys anteriors les despeses de desperfectes de cuina no les havia 
d'assumir l'empresa. El problema és que van sortir els desperfectes un cop vam 
comunicar el canvi d'empresa. Ells anaven fent i desfent de més i de menys. Llavors va 
ser quan va començar a sortir despeses com la neteja en alçada, etc.  
Un cop aclarits els dubtes presentats, es sotmet a votació l’aprovació dels comptes, 
essent aprovats per unanimitat. 
 
3. Presentació de l'activitat de cada comissió.  
Comissió d'extraescolars. Moisès com a coordinador. És el primer any que treballem 
amb aquesta empresa. La Judith explica l'horari d'atenció. S'explica que la Mila es 
queixa que hi ha moltes activitats extraescolars. Emojocs com a nova activitat. Al gener 
es faran un parell de setmanes de tastets. S'iniciarà Master Chef i teatre.  
Una mare diu si hi ha alguna possibilitat de què els alumnes de primària que tenen 
germans a infantil siguin recollits per monitors i acompanyats on estan els petits. Se li 
explica que és un tema d'escola. Tractarem el tema a Junta. 



Una mare diu que els nens que surten per la porta de primer està molt més 
controlada, perquè només és una línia i perquè no surten més nens grans.  
 
Comissió de menjador: LVC, la Yolanda és la coordinadora, fa l'atenció telefònica i 
respon els mails de les famílies. Qualsevol tema s'ha de comunicar a la Junta per tal 
que puguem gestionar-ho. Els nens es serveixen i paren i desparen la taula, 
mentrestant, els monitors supervisen el que fan. Cal un temps d'adaptació. La comissió 
fa visites i supervisen com va funcionant tot. El menú és enviat mensualment, si s'ha de 
canviar alguna cosa, es retorna a l'empresa.  
Van introduint coses noves i pot ser que no els agradi.  
Hi havia nens de CS que volien fer deures. A baix hi havia la sala de monitors i estava 
plena de coses. El problema és que són molts alumnes i hi ha molt poc espai.  
El problema és que també han de tenir un monitor que els supervisi. Falten taules. S'ha 
parlat amb la Mila per tal que puguem habilitar-la.  
L'aula SUM no es podria fer servir perquè no hi ha monitor que supervisi.  
El tercer torn, a principi de curs, dinaven molt tard i arribaven molt justos a classe. Es 
mira de què surtin a les 15 i puguin anar al lavabo.  
 Hi ha un tema molt recent. Hi ha molts problemes amb alguns nens de CS durant 
l'hora del menjador. No es pot permetre les faltes de respecte als monitors. La 
Carmina Puig explica que podríem veure aquest problema del menjador com una 
oportunitat de canvi i intentar tocar la gestió emocional a l'escola. Caldria fer un 
projecte per presentar-ho a la Mila. El fil conductor seria donar als nens eines de gestió 
emocional, de respectes, valors, solidaritat, treball en equip. La nostra pregunta seria 
què passa amb aquests nens que al menjador, mirall de la vida. La Carmina vol aportar 
una sèrie de dinàmiques en petit grup de gestió emocional, donant eines de vida, etc.  
Una mare pregunta si es faria en horari escolar. S'explica que és un complement que 
només beneficia als nens i nenes que fan ús del servei de menjador. El suport seria a 
l'hora de menjador, que cada setmana es pogués tenir un grup reduït, màxim 12 
alumnes. Serà voluntari.  
Un pare ens explica que els problemes estan a sisè. Ell creu que s'hauria de parlar amb 
els tutors. També diu que des del menjador s'ha de treballar formant a nens i 
monitors. Pensa que s'han de dividir els grups per poder gestionar els conflictes.  
La Carmina ens parla també de la comissió d'escola de pares (Judith Leiva i Sandra 
López) Vindrà a fer tallers amb una altra terapeuta.  
El dia 30 de novembre els monitors van fer una formació en disciplina positiva per tal 
de dotar-los d'eines per saber gestionar aquests problemes.  
Comissió de comunicació: Brenda i Olga. Expliquen que es continuarà fent la 
comunicació via delegades i la pàgina web. El Facebook també està vigent. La idea és 
millorar la pàgina web, fer-la més agradable i penjar articles sobre taller de pares, 
bullying, etc.  
Comissió de festes: la Núria ens explica que  com a novetat aquest any contractarem 
una empresa que gestioni les festes al pati per tal que els pares i mares de l'AFA 
puguin gaudir de la festa amb els nens i les nenes. L'empresa és "El burro dels jocs" de 
Sant Quirze. S'haurien d'haver iniciat per a la Castanyada però com que va ploure, es 
va suspendre. La primera festa serà el dia 20 de desembre amb el carter reial, tallers, 
etc.  



Comissió de carnestoltes: La Núria proposa integrar la comissió dins de la comissió de 
festes.  
Comissió de socialització de llibres: es fa dos cops l'any. A finals de curs i a principi, al 
setembre. Sempre calen mans per a ajudar.  
L'Olga planteja que podríem afegir un euro al cost dels llibres per tal de pagar una 
empresa que folri els llibres. Una mare diu que per què no s'ofereix als pares que es 
folrin el seu lot de llibres? L'Emilio proposa pagar a un monitor dels que tenim en 
plantilla x hores a x diners l'hora perquè folrin els llibres i els revisin.  
Ho decidirem a junta, mirarem pressupostos i en parlarem. S'ha de tornar a parlar amb 
direcció i mirar com ho podem fer. L'Emilio s'ofereix voluntari per ajudar a l'Olga en la 
comissió.  
Dates de festes:  

• 26 d'abril, Sant Jordi. 

• Fi de curs serà el 8 de juny. 

• La festa de la primavera en principi no es farà.  
 
4. Altres temes 
S’informa que la matrícula que es cobra als pares se'ls queda l'AFA, i que ara mateix 
estem en una reclamació amb Àbac perquè ens reclamen uns diners que es va acordar 
que no es pagarien.  
 
5. Precs i preguntes. 
 
Mònica Clemente Melgar 

Secretària de l’AFA Onze de Setembre  

Sant Quirze del Vallès, 10 de desembre de 2018 

 


