
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEA DE L’AFA ILDEFONS CERDÀ 

Data: Dijous 14 de novembre de 2019. 

Assisteixen: 20 pares i mares, inclosos els membres de la junta i comissions. 

 

Desenvolupament de la reunió:  

 APROVADA L’ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR. 

 

 QUI, QUÈ I COM DE L’AFA. 

El President explica el canvi de nom de l’Ampa a AFA i el nostre funcionament: 

Extraescolars (natació i GEIC), les festes( castanyada, solidaritat, St. Jordi, final de curs, 
carnestoltes...), la comissió del menjador escolar (fa d’enllaç entre l’empresa de menjador, l’escola i 
els pares) i la organització de la junta i les diferents comissions 

També ens explica que la comissió del casal d’estiu no és en sí una comissió, sino que és una 
associació dins l’AFA, el seu naixement dins el poble i com funciona avui dia. 

 CAMÍ ESCOLAR. 

En Christian Rosales explica el funcionament d’aquesta comissió, totes les millores que s’han 
aconseguit, les que estan en procés i els nous objectius.  

També ens explica la recollida de firmes de uns pares de 3r per aconseguir un municipal al 
semàfor, que s’han reunit amb el regidor de mobilitat per estudiar solucions i el recolzament a 
aquesta i totes les iniciatives que puguin sortir. 

També demana gent amb iniciativa, i qualsevol idea o millora que els pares, mares i familiars hagin 
tingut, per poder millorar el camí perquè els nostres infants vagin més segurs fins a l’escola.  

 PATI. 

L’Eva Casals explica tota la feina que ha fet al pati de l’edifici de baix, i com volen començar un 
projecte similar al pati de l’edifici de dalt. També necessiten voluntaris. 
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 FESTES. 

El president explica les diferents festes en que col·labora  l’AFA i el problema de la festa de la 
solidaritat, ja que l’escola “El Brujito”, que era on anaven els diners recaptats en aquesta festa, ha 
tancat. Demanem entre tots idees per a les donacions. 

 NOUS TALLERS. 

S’explica que des de l’AFA tenim una partida del pressupost destinada a uns tallers impartits per 
professionals fora de l’escola als nostres infants. Fa anys que amb l’escola es va acordar de fer 
algun taller més específic si tots ho trobem interessant i educatiu pels nostres nens. 

Recordem que totes les mostres d’art que hi ha als dos edificis estan fets en aquests tallers. 

Aquest any no farem el científic, però els diners romandran pressupostats per si els mestres 
trobessin un taller a fer durant l’any. 

Els tallers d’art estan renovats novament. 

 AMBIENTS. 

El president ens explica com hem ajudat a l’adaptació de l’escola a les noves metodologies. Fa uns 
anys, els mestres van indicar la seva disposició a millorar i des de l’AFA cada any tenim una partida 
al pressupost per a la seva formació. ( Gino Ferri, reforç d’anglès, etc...)  

 COMISSIÓ INCLUSIVA. 

La Mireia ens explica la seva creació i finalitat. 

Som una escola inclusiva, per tant, tenim nens amb necessitats educatives específiques. Aquesta 
comissió treballa conjuntament amb l’escola per donar millor atenció als nostres infants. Des de 
l’AFA paguem 18 hores de vetlladores extra, ja que les hores que paga el departament son 
insuficients. 

Aquesta comissió treballarà per augmentar els recursos de la nostra escola (ensenyament, 
diputació, ajuntament,...) 

 PRESSUPOSTOS. 

L’Albert, el tresorer de l’AFA, ens explica en què invertim els diners que paguem. 

 NOVA WEB. 

Presentació de la nostra flamant web per part de la comissió TIC, la Mònica ens l’ensenya i explica 
com l’han fet i totes les possibilitats que ens aporta a tots (noticies, enquestes, blocs, informació, 
compartir arxius, borsa de pares...) 

Ens comenta que tenim un nou servidor, que fa que ara la nostra web no sigui amb publicitat i el 
canvi de domini de ampaildefonscerda.cat a afaildefonscerda.cat. 

 PRECS I PREGUNTES. 

 Acordem penjar la iniciativa de la recollida de firmes i els acords arribats amb l’ajuntament 
(compromisos) a la nostra web. 
 

 Acordem fer una enquesta a la web per canviar l’horari de les reunions mensuals. 



 Els pares de P3 ens comenten que s’han perdut alguna reunió per no rebre els mails. Ho 
parlarem amb l’escola. 

 
 

- Aprofitem per demanar voluntaris a l’AFA, des de col·laborar a les diferents 
comissions, a l’ajuda esporàdica:  
 
 
RENOVEM I MILLOREM L’AFA 

Qualsevol dubte, opinió o idea seran benvinguts, atesos i estudiats. Gràcies per endavant! 
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