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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA AFI ESCOLA BELLATERRA MAIG 2022 

Data: 25/05/2022    Hora: 19:00h 

Lloc: Biblioescoleta 

Assistents: 23 mares/pares + 1 membre de l’equip directiu 

 

Ordre del dia: 

 

1 Benvinguda i balanç de curs 

2 Proposta d’horaris del setembre 

3 Projecte de pacificació dels entorns de l’escoleta 

4 Projecte d’escola de famílies de Cerdanyola 

5 Casals d’estiu 

6 Volem ser-ne més! 

7 Digues la teva 

 

 

1 Benvinguda i balanç de curs 

Sheila, presidenta de l’AFI, dona la benvinguda a tots els assistents. L’Anna Garcia, directora de 

l’escola, dona les gràcies a les famílies per la jornada de bricolatge i proposa més endavant a fer-

ne més. 

L’Anna comenta el tema d’obres:  

- Pre-projecte edifici gimnàs: arquitecte ha fet pre-projecte per l’edifici del gimnàs amb 

l’opinió de les mestres de l’Escoleta, amb zona verda, etc. El compromís del 
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departament és que l’estiu 2023 es facin les obres, que és quan es fa efectiva la pèrdua 

del gimnàs de l’Escola i la seva recuperació per part de la UAB. Comenta que el projecte 

no és definitiu, però serveix de base per quan facin el definitiu.  

- Millores eficiència energètica lligades als fons europeus: a l’estiu vinent faran també 

millores de persianes, etc. Ara hi ha persianes que no es poden ni obrir ni tancar i 

l’ajuntament no les arregla. Demana a les famílies suport per fer pressió a Ajuntament 

perquè ho arreglin abans.  

- Edifici d’infantil: al terra del parvulari hi ha moltes humitats(sobretot els P3), però no ho 

arreglen des de l’ajuntament. Volien aprofitar el confinament per arreglar-ho i van fer 

uns pegats, però no ho han arreglat i està tan malament que ara ja diuen que és obres 

d’infraestructures per Educació i ha empitjorat molt els últims 2 anys. Potser la solució 

seria fer 2 contractes menors (ajuntament + educació) i així anar arreglant la situació. Si 

no contesten divendres, demana prendre mesures més fortes amb el suport de les 

famílies. Estel F. comenta que això ha de sortir a totes les actes dels consells escolars 

segons indicacions d’inspecció. Comentem d’incorporar-ho a les actes dels consells 

escolars. Anna Garcia comenta que el manteniment és insuficient perquè no arriben a 

tot arreu i que el conserge, encarregat de manteniment de l’ajuntament, té una 

aplicació on demanen el que s’ha de fer. També comenta que el conserge és una figura 

que té un conveni on han acceptat dies de festa per substituir augment de sou, per tant, 

ells no hi són a l’estiu que és quan s’ha de fer més el manteniment. I que si està de baixa 

no hi ha substitut. Laia C. pregunta si això és general de totes les escoles i es respon que 

sí. 

Sheila dona les gràcies a l’Agus i totes les famílies per la participació a la jornada de bricolatge. 

Potser de cara a següent jornada, ens centraríem només en una jornada de bricolatge, ja que el 

mercat d’intercanvi es farà via WhatsApp perquè la iniciativa està engegada. Farem un segon 

aparcament de bicis a infantil. Intentarem organitzar-ho millor amb el calendari marcat des 

d’inicis de curs (assembles, juntes, jornades de bricolatge, xerrades, etc.). 

 

2 Proposta d’horaris del setembre 

Sheila explica la nova jornada reduïda a partir del 5 de setembre. Anna comenta que han ampliat 

una hora gratuïta per tothom de 15.30h a 16.30h. Escola signarà contracte amb l’empresa 

Educadors4 perquè donin servei de canguratge aquesta hora. Per aquesta escola es demanen 

23 monitors i E4 està fent la proposta de les activitats que faran (encarats a lleure, esportiu, 

etc.).  

Sheila explica la proposta que des de l’AFI financem fins a 4500 euros per a despeses no 

contemplades, material, baixar la ràtio de monitors per grups, o pel que sigui necessari durant 

la jornada intensiva del setembre.  

Anna també comenta l’opció de reprendre el tema de tendals de cara al setembre per ajudar 

augmentar les ombres al pati. Es pregunta on es col·locaran els tendals, tenint en compte les 

obres dels propers anys. David s’ofereix a mirar el projecte i les opcions. 

A nivell de despeses de l’AFI tenim previst comprar les gandules de P3 (i comprar-ho a mitges 

amb l’escola, 40 gandules i també els 40 llençols). Es pregunta si guardar aquests 4.500 euros 

implica canvis en la quota i es respon que no, que és del romanent que té l’AFI.  
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Estel F. comenta que no entén per què hem de reservar aquests diners si és una decisió del 

departament. Sheila comenta que és un tema recurrent el cofinançament de les famílies de 

qüestions que haurien de ser assumides pel Departament. Des de l’AFI s’entén el neguit i 

s’intenta limitar la despesa de les famílies però cal veure com garantim qualitat en l’atenció als 

infants durant el nou calendari del setembre i que no sigui només un canguratge.   

Votacions per reservar una bossa de 4.500 euros per les despeses comentades del setembre 

(material, etc.): 

- Vots a favor: 22 a favor 

- Vots en contra: 1 

- Abstencions: 1 

Sheila comenta l’augment de preu del menjador per decret:  

- Preu fixe: 6,54 euros/dia i nen 

- Preu esporàdic: 7,19 euros/ dia i nen 

- Quota mensual: 117,72 euros/mes i nen 

Demanarem a E4 de quan s’ha d’avisar o no per les faltes de nens del menjador i que ho incloguin 

a la normativa de menjador. Sheila explica que es compensa al juny a partir del 3r dia que falta 

un nen per malaltia.  A partir del curs 2022/2023 es compensarà a partir del 2n dia de falta. 

 

3 Projecte de pacificació dels entorns de l’escoleta 

Vane explica el projecte de pacificació de l’entorn de l’escoleta:  

 

Marc pregunta si els autocars grans podran girar bé la volta de 360 º a la rotonda de baix. Vane 

comenta que ho preguntarà.  

Laia pregunta si hi pot haver un segon pas de vianants a l’avinguda Serragalliners per facilitar 

l’entrada dels grans a l’escola.  
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Actualment el pla està aprovat però no se sap quan s’executarà.  

Es proposa que posin bancs en l’entorn de pacificació del carrer.  

Vane comenta que l’AFI s’ha unit a Revolta Escolar i amb la PAC ho estan treballant. Aina 

comenta que hi ha una part que és més UAB més “fàcil i pràctica” i l’altra de fer la pacificació 

“bonica”, que serà en una segona fase. 

 

4 Projecte d’escola de famílies de Cerdanyola 

Raquel presenta el projecte d’escola de famílies de Cerdanyola per tal d’organitzar-se amb les 

xerrades conjuntament des de les diferents AFIs de les escoles de Cerdanyola. Han aconseguit 

fer 3 xerrades, per ara des de l’AFI de l’Escola de Bellaterra, compartides on-line. S’han trobat 

que moltes xerrades no tenen pressupost ni comissió, etc. però ho estan engegant. La setmana 

que ve en faran una a Xarau. També comenta que l’ajuntament posarà els mitjans (tècnics de so 

i gravació) per fer en streaming algunes xerrades gratuïtes ofertades per l’ajuntament.  

Al setembre es tindran programades totes les xerrades per així poder comunicar bé les xerrades.  

Es comenta que estan obertes a temes concrets que demanin les famílies.  

 

5 Casals d’estiu 

Sheila explica que es faran 2 casals d’estiu: anglès i casal d’estiu d’Escotilló. De cara a futures 

edicions hem de plantejar tenir-ne un projecte únic i propi de l’Escoleta. A valorar. 

 

6 Volem ser-ne més! 

Sheila comenta que ens falten mans a l’AFI sobretot Comissió d’extraescolars i Comissió de 

comunicació.  

S’ofereixen les següents persones: 

- Comissió extraescolars: Gemma Alvárez. 

- Comissió comunicació: Isabel Sala. 

- Comissió biblioteca:  

- Comissió solidaritat: recollida de roba i joguines de Nadal, beques Ucraïna, roba perduda 

(Àlex) 

- Comissió infraestructures: David, Jaume Meranges (puntual), Marc.  

Aina comenta que hauríem de pensar alguna manera de fer l’acollida de famílies noves. Es 

comenta que ho poden gestionar des d’Escola de Famílies.  

Proposta: que a cada grup hi hagi 3 persones a l’AFI, perquè sigui més senzill que les persones 

s’animin a participar-hi.  
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Proposta de logos: l’Ona ha fet una proposta molt xula de logos que es presenten. Un logo 

general de l’AFI i una adaptació per a cada comissió. Maria proposa que al web apareguin fotos 

de les persones integrants de les diferents comissions.  

 Digues la teva 

Es deixa pel pica-pica comentar els diferents aspectes.  

 

Es dona per finalitzada l’assemblea a les 21:45h.   

_____________________ 

 


