
             
 

 

 
ACTA  DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA LANASPA 

 

Dia: 5 de març  de 2020 

Recompte d’assistents: 15 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

PUNT 1  Aprovació acta anterior. 
S’aprova per unanimitat acta del 6 de febrer de 2020 

 

PUNT 3 Sopar de fi de curs 
L’organització  del sopar ho farà el curs  de 5e, per la qual cosa es deixa en mans de 5é. 

 

PUNT 4 Colònies familiars 
Ja hi han apuntades 16 famílies, a l’espera que s’apuntin més. 

 

PUNT 5  Roller disco + Paella 
Hi ha 30 inscrits, es proposa fer una nova crida i si no s’arriba a un mínim de 50 es 

posposarà per més endavant. 

Es recordar que es el dia es 15 de març. 

AFA posarà només material per paella. La resta ho aportarà les pròpies famílies! (beguda, 

postres,...). 

 

PUNT 7 Repàs de les diferents comissions:  
 

 

 

 

Carnestoltes: durant setmana escola fa concurs de truites i 

es tira molt menjar, es podria mirar de no fer 

malbaratament alimentari, com tots els aliments 

igual per tots els nens i que tinguin imaginació. 

Cotxe rua escola: intentar evitar i la música estava molt alta 

pels nens de p3, potser es podrien posar a la part 

final que no sonava tant. 

Carta carnestoltes de l’escola: comentar amb direcció que 

ESBARJO 



de cara a any que ve en la carta que s’envia a ls 

escoles posin també algun comentari de la rua que 

participa AFA el diumenge. 

 

 

 

 

Reunió Serhs + direcció  + comissió AFA: 

· Qualitat menjar baixa 

· Cuinera de baixa  i hi ha un nou cuiner. 

·racions justetes i comenten que fins que no es mengen els 

3 plats (1r, 2n i postres) no poden repetir 

·Pícnic excursió es proposa fer entrepà de gall d’indi, 

formatge i opcional tonyina 

· Reforma pica cuina, direcció convocarà a arquitecte tècnic 

per veure si es pot treure i així AFA pot fer adequació 

perquè els nens disposin de zona per posar el menjar. 

 

 

 

Encara pendent de calendarització de la pròxima reunió 

direcció amb AFA. 

Si no es convoca aviat AFA replanteja el projecte. 

 

 

 

Hi ha professors nous i sembla que funciona millor. 

En la jornada portes obertes van participar 3 famílies noves 

de la qual 1 es va apuntar. 

Es proposa continua 1 any més per tal de poder valorar 

millor l’empresa. 

 

 

 

 Sense novetats 

 

 

 

 

 

 

Caldria reactivar la comissió, Marta parla amb Jordi  

Anna preguntarà que es fan amb els diners que AFA aportar 

a camins escolars. 

Sergio preguntarà a AFA Bisbat com van i amb qui van fer 

estudi per implementar camins escolar a la seva escola. 

 

 

 

Xerrada prevista pel 17 de març, ja son 29 apuntats/des. 

Anna enviar email a direcció per si es volen apuntar. 

 

 

 

Activar email per tal que la gent vagi enviar informació. 

Anna Enviar llistat persona d’AFA que marxa de l’escola 

 

MENJADOR 

SOCIALITZACIO 

EXTRAESCOLAR 

SUPORT 

CAMINS 
ESCOLARS 

CULTURA 

REVISTA 



 No hi ha cap novetat. Es buscarà una dia per tal de saber 

com evoluciona els nous espais i el nou projecte. 

 

 
PREC I PREGUNTES: 

• Carles porta els gots reutilitzable amb el logo de l’AFA, es vendran un preu simbòlic. 

• Es fa una lectura de l’acta del consell. (adjuntem un resum) 

• En la pròxima reunió es farà revisió de pressupost 2019-2020 i valoració quota AFA 

curs 2020-2021 i planificar que podem fer de cara al curs vinent. 

• Mares de P3 proposen fer adaptació dins de la classe amb els nens, en lloc de 

deixar-los sols. 

 
 
 
 
Sense mes es tanca l’assemblea 23.20h 
 
 
 
 
 
La Junta de l'Afa 

BIBLOTECA 


