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ACTA REUNIÓ ASSEMBLEA AFI ESCOLA BELLATERRA MAIG 2022 

Data: 24/10/2022    Hora: 19:00h 

Lloc: Biblioescoleta 

Assistents: 36 mares/pares, que es van incorporant al llarg de la reunió.  

 

Ordre del dia: 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda AFI i Escola 

2.  Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de maig de 2022 

3.  Informacions 

4.  Memòria d’activitats i estat de comptes del curs 2021/2022  

5. Activitats de les Comissions per al curs 2022/2023 

6.  Pressupost per al curs 2022/2023 i quotes 

7. Invitació a nous membres a participar 

8. Precs i preguntes 
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1. Benvinguda AFI i escola 

Sheila, presidenta de l’AFI, dona la benvinguda a tots els assistents. Excusa l’equip de direcció, 

que no ha pogut venir a l’assemblea. 

 

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de maig de 2022 

Es procedeix a la lectura i aprovació de l’ACTA de l’assemblea anterior amb el següent resultat 

de la votació: 

14 vots a favor 

0 vots en contra  

7 abstencions 

 

3. Informacions 

Sheila explica les noves quotes  de menjador per E4, ja que els dies finals de curs són dos més 

del que estava previst a l’inici de curs amb el calendari provisional. Segons l’última informació, 

les quotes seran: 

 

També s’explica que estem treballant en el tema de les beques i subvencions:  

- Beques de llibres per alumne: expliquem que estem pendents que ens donin solució per 

les beques de llibres i que es puguin aprofitar, ja que és una escola que no té llibres de 

text. S’està mirant si es poden comprar llibres per les biblioteques d’aula utilitzant les 

beques de llibres.  

- Beques de material: Aquestes beques es donen per alumne i no hi ha problema, ja que 

es descompta de la primera quota de material.   
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- Subvenció de la vetlladora de menjador: S’ha tramitat i estem a l’espera de resolució. 

Sempre hi ha problemes burocràtics però des de l’Ajuntament de Cerdanyola tenen un 

procediment molt feixuc. S’està parlant amb la PAC de Cerdanyola per veure si es pot 

millorar el procediment ja que totes les AFI/AFAs estan igual.  

4. Memòria d’activitats i estat de comptes del curs 2021-2022 

Sheila explica el balanç econòmic del curs 2021-2022. Sorgeixen preguntes de com es poden 

baixar les despeses bancàries i des de l’AFI s’explica que bàsicament es deuen al retorn de 

rebuts. Es proposa mirar la Caixa de Guissona o l’empresa de Crèdit Mutuel (agrupació mútua), 

que ofereixen serveis per comunitats/associacions.  

El balanç del curs 2021-2022 és el següent:  

 

S’explica també que a partir d’ara es demanarà a les famílies de 1r, que organitzen la festa de fi 

de curs, que es centralitzin els comptes perquè des de la Comissió d’Economia de l’AFI no s’hagin 

de fer tantes transferències d’import petit. S’ha preparat fitxer excel per poder traçar millor 

totes les despeses.  

S’aproven els comptes del curs 2021-2022 amb el següent resultat:  

- 31 a favor  

- 0 vots en contra 

- 5 abstencions 
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5. Activitats de les Comissions per al curs 2022/2023 

Abans de procedir al pressupost per al curs 2022/2023, s’explica què fa cada comissió. 

- Comunicació: 

o Es demana millorar l’acollida de les famílies que no entren a P3 i informar que el 

delegat/da de cada curs estigui informat que una de les seves funcions és ajudar a 

aquestes famílies en la benvinguda i acollida. 

o Es comenta que s’enviarà correu electrònic de benvinguda des de l’AFI a aquestes noves 

incorporacions que no són de P3. Ara mateix només es fa a les famílies de P3 i s’ha de 

fer a totes les noves incorporacions de l’Escoleta.  

o Es renovarà web.  

Enrique (pare P3) comenta que l’Escola té el Pla Digital d’Escola com a repte i que hi ha famílies 

que estan molt preocupades perquè tot el tema del tractament d’imatges de l’escola no 

compleix amb la normativa i que el pla digital de l’escola el tenen molt endarrerit. Comenta que 

voldria que s’hauria de fer un tipus plataforma Moodle i que voldria que fos al màxim respectuós 

amb els drets d’imatges dels infants. En Jordi Duran, de TIC, comenta que han ofert suport a 

l’escola per aquest tema i que saben que hi estan treballant. Segons l’Enrique, ells s’han reunit 

amb la direcció de l’escola per comentar-ho, però no han tingut una bona resposta. Es comenta 

que se sap que les mestres s’estan formant per poder fer aquest pla digital i que totes les 

propostes propositives segur que tindran una bona rebuda per part de l’escola. Es proposa que 

Enrique s’uneixi a la Comissió TIC per ajudar en aquest tema.  

Maribel (mare P5) comenta que es pot fer recollida de temàtiques que interessen per veure com 

es poden abordar des de l’AFI. Sheila comenta que es pot incloure en l’enquesta que es farà des 

de la Comissió STEAM i Escola de Famílies.  

Cristina Madrid comenta que en relació als drets d’imatge, que té constància que ja hi ha coses 

que estan pautades i que les mestres ho tenen present.  

-  Infraestructures 

o S’explica el projecte d’instal·lar mosquiteres al menjador 

o Es comenta el tema de manteniment de l’escola, que està molt deixat per part de 

l’Ajuntament. La comissió de Vincle amb l’Entorn també ho està parlant amb la PAC 

per poder millorar-ho.  

o S’explica la jornada de bricolatge per les noves famílies i que hi ha intenció de tornar 

a fer una jornada aquest curs. S’intentarà fer coses més agraïdes per les famílies 

(muntar armaris, cuinetes, etc.), que no pas pintar les portes exteriors.  

o Al pressupost constava que les ganduletes comprades per a la migdiada d’infantil a 

la comissió d’infraestructures i es farà una esmena ja que s’han d’incloure com a 

despesa de la Comissió de Menjador.  

o Laia Cardiel (4t, 2n) s’apunta a la Comissió d’Infraestructures per ajudar.  
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- Menjador: 

o Una mare comenta si hi ha hagut un canvi de qualitat de menjador (comissió mixta) 

i s’explica que la cuinera es va jubilar i que ha fet que canviés una mica la cuina. Es 

comentarà amb E4. Es comenta també que la introducció de nous aliments (opcions 

processades veganes, pasta amb llenties...) pot ser també un motiu pel qual els 

infants estan menys contents amb el menjar. 

o També es comentarà de reprendre reunió menjador 

o Es demana més interacció amb el menjador i que es pot actualitzar la informació al 

web de l’AFI.  

o Hi ha la preocupació d’algunes famílies en relació a la informació del menjador i 

demanen que es faci l’informe diari a tots els cursos d’infantil (no només el primer 

trimestre de P3). Des de l’AFI es comenta que aquest temps que es destina a fer els 

informes, és temps que els monitors no poden estar per les criatures, pel que 

s’emplaça que si hi ha famílies preocupades per algun tema de menjador, que 

contactin amb E4 i amb els monitors.  

- Extraescolars: 

o No hi ha gent a extraescolars, per tant, la Sheila comenta que l’any vinent no se 

n’oferiran des de l’AFI si ningú vol formar part d’aquesta comissió. Arran d’això, la 

Maribel (mare P5) s’hi apunta i la Marta (6è i 3r).  

- Diversitat d’aprenentatge: 

o Es comenta necessitat de programari per la dislèxia.  

o Es busca noves persones perquè la Valentina marxa de l’escola l’any vinent. 

- Biblioteca: 

o S’explica que la biblioteca la porta la Lolita, ex-mestra de l’Escoleta.  

o Es reprendrà el projecte d’obertura de la biblioteca 2 tardes per setmana. Es farà 

crida perquè pares s’encarreguin d’obrir-la i en siguin responsables. Es recorda que 

és una sala per llegir, però no és per jugar.  

o També es reprendran activitats com hores del conte, taller d’escriptura, etc.  

o Es comenta possibilitat de fer taller de signes. 

o Es comenta la regeneració de la comissió. El Guri acaba etapa a l’escoleta però hi ha 

hagut noves incorporacions.  

- Escola de famílies: 

o Tenen problemes per poder pagar les xerrades, ja que els preus d’algunes ponents 

són molt alts.  

o També es comenta que les xerrades arribin a l’escola, al claustre de mestres per al 

curs 2023-2024. 
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o Marta Buxó comenta que potser es pot vincular amb el Pla d’Entorn i comenten que 

no poden. Maribel comenta que sí que és possible. Caldrà investigar.  

o Proposen fer una enquesta per recollir experiències i poder acabar amb document 

estratègic d’accions.  

o També es comenta que es poden buscar vies per finançar algunes xerrades i fer una 

proposta a Ajuntament de Cerdanyola per buscar finançament.  

o Una altra opció és buscar expertesa en famílies pròpies de l’Escoleta per poder fer 

xerrades. 

- STEAM: 

o La comissió explica la pregunta projecte UNESCO: Tenim aigua per tothom? 

o La comissió busca donar suport per les mestres des de l’àmbit de totes les ciències i 

es comenta el projecte SMARTER, en què la comissió STEAM de l’AFI ha de donar 

suport per poder relacionar certs continguts d’aquest projecte europeu a nivell de 

docència de tots els cursos. 

- Coeducació: 

o Volen fer projectes que tinguin continuïtat.  

o Es comenta la Xarxa d’escoles violeta: es vol fer diagnosi de les escoles.  

o Conta contes educatius per St Jordi i Sta Jordina.  

o Exposició INVISIBLES I OCULTES, VISIBLES i CULTES. Pel dia de la dona, 8 de març. 

- Comissió vincle entorn: 

o Escoleta no està adherida al Pla Educatiu Entorn, és l’única escola que no està 

adherida. Comentem que això ha de canviar.  

o Es proposa data de la jornada de primavera: 25/03/23.  

o Es comenta que s’ha fet un Kit aniversaris, que la gent podrà agafar amb reserva 

prèvia, i consta de gots i plats reutilitzables. Es comenta l’experiència que  hi ha 

escoles que deixen els espais de l’escola per fer festes d’aniversaris (ex. divendres i 

dissabte). S’acorda comentar-ho amb direcció per veure si és possible.  

- Comissió transport: 

o 7 membres actualment. 130 alumnes utilitzen el servei.  

o Aportaran informació al web 

 

- Comissió casal d’estiu: 

o S’explica el casal d’estiu, tot i que es comenta que aquest any segurament no es 

podrà fer casal d’estiu a l’Escoleta ja que estan previstes les obres de les grades i 

canvi tancaments de primària.  
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6. Pressupost per al curs 2022/2023 i quotes 

S’aprova el pressupost amb les esmenes comentades dels pressupostos de les comissions amb 

el següent resultat:  

o 35 a favor 

o 0 en contra 

o 1 abstenció 

Pel que fa a les quotes per al curs 2022-2023, s’explica: 

 

Les quotes per al curs 2022-2023 s’aproven amb el següent resultat:  

o 33 vots a favor 

o 0 vots en contra 

o 3 abstencions 

Es comenta que s’ha de demanar informació a l’escola sobre el detall de costos, ja que com a 

AFI som responsables de les quotes que transferim a l’escola. També es comenta que s’hauria 

d’intentar que l’escola assumeixi poder passar quotes de 180 euros/persona i anar fent un 

traspàs sempre i quan sigui possible. En general es demana més transparència.  

 

7. Invitació a nous membres a participar 

Ja s’ha anat realitzat al llarg de la reunió 

 

8. Precs i preguntes 

- Cristina Madrid explica el projecte SMARTER. Comenta que és un projecte que porta 

recursos a l’Escola i que faran crida perquè s’apuntin famílies a ajudar a instal·lar 

sensors. Dona les gràcies a les famílies per haver signat els consentiments.  

- Es vol recuperar Carnestoltes. 500 €. S’aprova destinar aquests diners a la logística de 

carnestoltes, ja que les disfresses les paga cada família.  

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


