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1. ASSEMBLEA   

Aquest curs s’han celebrat dues assemblees: 

1.1. Assemblea General Ordinària 

L’Assemblea General Ordinària es celebra el dia 23 de novembre de 2017. No s’ofereix ofert 

cangur ni berenar perquè es fa a la Sala Bernat Martorell a les 18:30h. L’assistència per part 

dels socis és baixa. Han assistit 41 persones representant 35 famílies, 7 de les quals són de la 

junta. Ha estat una assemblea dinàmica, però es formalitats se’ns han menjat i no hem tingut 

temps d’organitzar les comissions, és per això que fem una reunió el dia 30 de novembre per 

fer-ho. S’han donat de baixa de la junta: 

- Gemma Cortina 

- Neus Subirats 

- Jaume Codina 

S’afegeixen com a vocals els socis Marina Py, Marta Bautista, Ernesto Acín i Aitor Salvadó. La 

resta, segueixen: Josep Benito, Mario Parra, Elisabeth Arabia i Esther Colomer 

S’incorporen les següents persones a les comissions, com a col·laboradores: Montse Guitart 

Mas, Maria Ortuño, Sandra Salvador, Yamila, Mariona Fugaroles i Sandra Serra. 

 

1.2. Assemblea Extraordinària 

- No se celebra cap assemblea extraordinària.  

 

2. VALORACIÓ DE LES COMISSIONS 

 

2.1. Comissió de Festes 

● Castanyada. L’activitat l’organitza l’escola i hi participen i assisteixen les famílies. Al 
matí, 2 mares s’han disfressat de castanyeres i a la tarda un grup de mares i pares 
voluntaris han fet castanyes per a tota l’escola i famílies. 

● Xocolatada Nadal. S’ha preparat la xocolata a la cuina de l’escola amb ajut de la 
cuinera i s’ha repartit per les aules. Aquest curs s’ha escalfat xocolata de bric sense 
gluten. La xocolata s’ha acompanyat de melindros. Cal coordinar-se bé per servir-la. 
Cal tenir en compte els infants amb intol·leràncies i al·lèrgies i servir-los un esmorzar 
alternatiu. Aquest curs s’han comprant sucs i brioxeria al supermercat.   
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● Marató. Hem realitzat activitats per els mes petits a la plaça de la Vila (elaboració d’un 
microorganisme o bacteri amb trossos de Xurro de piscina i altres elements decoratius) 
fent referència a les malalties infeccioses, durant tot el dematí. Es posa una guardiola 
per la donació voluntaria. S’aconsegueixen pocs diners per la poca asistencia de gent i 
el fred al carrer aquell dia. 

● Carnestoltes. Es varen demanar propostes a les famílies . Finalment sota el lema 
SOLER ICE les famílies han estat elaborant les difresses de esquimals i pingüins, un gran 
escenari amb un gros Iglú i motius àrtics, trineus i la coreografia del ball a la plaça. 
Durant moltes setmanes ens hem reunit al menjador de l’escola fins a la celebració de 
la rua de carnestoltes que ha sigut tot un èxit amb rècord de participació (150). 

● VII Trobada d’Escoles Geganteres de Sant Celoni. Aquest 2018 organitza la trobada 
gegantera l’escola del Soler de Vilardell aprofitant les noves instal·lacions i convidant a 
tot el poble a coneixe'ns. S’ofereix berenar de pa amb tomàquet i fuet o pa amb 
xocolata i beguda, al pati gran de l’escola i gaudim d’una tarda amb moltes emocions.  
Després dels parlaments s’obsequia a les colles amb una autèntica obra d’art feta a mà 
per els pares i mares de l’escola i un mocador del Soler. Amenitzem la tarda amb un 
espectacle de màgia (Mag Sangüi) i s’entrega el testimoni a l’escola de l’Avet Roig. 
 

 
 

● Sant Jordi. Les mares de 6é han fet tallers de manualitats per a preparar productes per 
vendre, i s’ha fet paradeta a la Plaça de la Vila. L’AFA ha aprofitat part de la paradeta 
per vendre equipament de l’escola i durant la tarda el pare i il.lustrador del conte 
“L’espasa d’en Soler de Vilardell”, en Pol Cunyat, ha signat i realitzat dedicatòries per 
tothom. El dia va ser assolellat i profitós, plena la plaça de gom a gom. La gent estava 
molt animada i participativa. 

● Mostra d’entitats. S’ha participat a la mostra d’entitats amb una parada a la Plaça de 
la Vila, on s’ha dinamitzat unes activitats de tatuatges per als més menuts durant la 
tarda.  S’ha organitzat el sopar amb una botifarrada per 5€ on l’ajuda i l’empenta de 
les famílies colaboradores han estat clau per l’èxit del sopar. Per acabar l’ajuntament 
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ha ofert concert amb les versions de Marcel Marimon que han agradat molt (pagat per 
l’ajuntament). Ha sigut una tarda vespre on s’ha vist la feina cooperativa identificativa 
de les famílies del Soler de Vilardell. 
 

● Festa fi de curs. L’escola ha contractat la festa de l’escuma. S’han ofert brerenars i 
gelats de gel (“polins”) i aigua. Acabem amb unas sopar de pinxos  +1 beguda+ gelat 
per 5€. Tot es fa al pati gran de la nova l’escola.  Es fa el comiat dels alumnes de 6è, 
que són convidats al sopar. Es passa un vídeo que ha editat l’Estela, amb un recull de 
fotografies aportades per les famílies. S’obsequia a tots els alumnes que marxen amb 
un llapis de memòria amb el vídeo. El sopar va anar bé gràcies a les moltes mans 
voluntàries que van ajudar en alguna tasca. S’acaba la festa de la manera més animada 
posible amb la música més discotequera del DJ Marvin que han contractat les mares 
de 6é. Coses a millorar:  

o No teníem prou taules (l’ajuntament ens va retallar perquè coincidien diversos 
actes)  

o Distribució de les taules vs. la barra (massa lluny) 
o Els polins no es van congelar i vam haver d’improvitzar (vam donar el de 

postres a la tarda per berenar). S’han de posar al congelador mínim 5 dies 
abans. 

 
2.2. Comissió de Comunicació 

● Web. S’ha canviat a adaptat el web a la nova denominació de l’Associació de Famílies 

d’Alumnes (AFA en lloc d’AMPA). S’ha incrementat el contingut de publicacions en el 

web pel que fa el curs anterior que és quan es va crear. El web ha començat a ser un 

referent pel que fa la comunicació de les famílies de l’escola i en especial de les noves 

famílies que el visiten per conèixer l’escola. No obstant cal treballar per a que sigui 

l’eina de consulta principal quan es desitja conèixer l’AFA i les activitats i serveis que es 

porten a terme. 

● Xarxes socials. S’han ampliat les xarxes socials de l’AFA. El curs passat només en 

comptava amb la xarxa social Facebook, que estava molt consolidada. A final del curs 

s’han obert els perfils de l’AFA a Twitter i Instagram ja són les xarxes que estan més en 

ús i on podem arribar a més persones interessades en les nostres activitats i oferta. A 

través de les xarxes socials, s’han fet publicacions d’interès recordatoris de dates 

importants i events d’interès. S’han compartit les publicacions de notícies a la pàgina 

web.  

● Ens hem adaptat al nou Reglament General de Protecció de Dades, que va entrar en 

vigor el 25 de Maig 2018. A tal efecte s’ha contractat a l’empresa Lant Abogados, 

recomanat per la FaPaC, 
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● S’han tingut en compte els drets d’imatge en la publicació de fotografies. També els 

drets comercials en les imatges i il·lustracions utilitzades a les actualitzacions. No es 

publica cap dada personal. 

● S’ha fet un nou tríptic informatiu de l’AFA que s’ha lliurat a inici del curs 2018-2019 i 

publicat al web, veure a continuació:  
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● S’utilitza l’escola com a canal de comunicació amb totes les famílies (correu electrònic i 

motxilla), mitjançant la redacció de “notes a les famílies”, perquè hi ha famílies que no 

estan als grups de WhatsApp i prefereixen rebre les notes en paper. La resta de canals 

es fan servei de reforç. 

 

2.3. Comissió Econòmica  

● La quota es manté a 35€. Amb un descompte a la quota de material de 10€ per 

alumne/a. D'aquesta forma aconseguim un alt número de famílies sòcies de l'entitat. 

El número de famílies sòcies d’aquest any són 115. 

● Loteria. Aquest any l’AFA ja no ha gestionat la loteria de Nadal. Únicament s’ha 

reservat el número que teníem altres anys per qui volgués seguir comprant-lo, però 

sense cap responsabilitat per part de l’associació. 

● Impagats. El nombre d’impagats no arriba a 1 per mes. I tots acaben pagant els deutes 

després de negociar nous terminis. El sistema de refinançament funciona. 

● Nombre de factures. El 99,9% de les despeses són justificades amb factures. Inclòs les 

del carnestoltes, encarregant a una persona les compres de forma centralitzada, en 

lloc de fer-ho de forma dispersa i arbitrària. 

● Les comissions i despeses bancàries han estat revisades periòdicament i exigit el seu 

retorn al banc. 

● Aquest curs hem col·laborat amb l’escola amb dues donacions: 

○ Donació de 900 euros per a la celebració del Nadal a les aules (100€/aula). 

○ Donació de 1.425€ corresponents als 10€ de descompte de la quota de 

material. 

S’havia de fer una donació pels mobles de menjador, però finalment l’escola ho va 

pagar amb una subvenció que tenia per equipar el laboratori. 

● Finançament de les diverses activitats: 

o Les festes, castanyada i xocolatada al nadal, es financen amb els ingressos 

generats per les quotes dels socis. 

o El carnestoltes es finança conjuntament entre les famílies que paguen les 

disfresses i l’associació que paga el material de la carrossa amb la subvenció 

rebuda el curs anterior de l’ajuntament per aquest concepte. 
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o  El berenar de final de curs es finança amb el sopar posterior. Aquest curs l’escola 

ha pagat la festa de l’escuma del berenar de final de curs. 

o   L’anglès al migdia, es finança amb els ingressos que genera el menjador. 

o Les activitats extraescolars taekwondoi piscina es paguen amb la quota dels 

inscrits. L’associació es queda una quantitat per inscrit, en concepte de gestió 

dels pagaments. 

o  El ioga ha estat una activitat deficitària. Es va decidir subvencionar-la per donar-li 

una empenta però no ha donat els resultats esperats. 

o  La participació a la Fira d’Entitats i Fira de Sant Jordi es finança amb les vendes 

de manualitats i amb els ingressos de l’associació. 

● Equipament: Aquest curs s’ha fet una gran compra d’estocs que ha suposat una 

despesa superior als 6.000€. Això a contribuït a minorar les reserves de tresoreria. Es 

considera una inversió a llarg termini que s’amortitzarà amb les vendes posteriors. 

● Transport: Arrel del canvi d’ubicació del centre als afores del poble, les famílies 

demandaven un transport escolar que apropés als infants a l’escola. L’AFA es va 

comprometre a gestionar un segon bus (el primer depèn del Consell Comarcal) per 

aquelles famílies que no tinguessin plaça al primer bus. La gestió d’aquest 2n bus ha 

estat un desestabilitzador de la tresoreria de l’associació. El finançament d’aquest 

servei estava repartit entre l’Ajuntament i les famílies usuàries. Les subvencions que 

havien de fer front a les despeses del servei van arribar molt tard, provocant una 

manca de liquiditat de la tresoreria per fer front a les obligacions de caixa. S’han hagut 

de negociar nous terminis de pagament amb els proveïdors per poder mantenir 

l’activitat de l’AFA. 

2.4. Comissió d’Equipament   

● Aquest curs 2017-18 s’ha fixat un dia de venda mensual (a les 9.00 i a les 17.00) i s’ha 

passat el telèfon mòbil d’una de les col·laboradores per a aquelles famílies que no van 

físicament a l’escola (usuàries del bus). El resultat ha estat força positiu, pensem que 

ha facilitat les coses a diverses famílies. Sobretot si tenim en compte que a l’inici de 

curs no es va poder fer una venda adequada d’equipament (el nou equipament que 

havíem demanat encara no havia arribat). 

● A final de curs hem vist que calia comprar nou equipament, per tenir-lo a punt per a 

l’inici del curs 2018-19. 

● Cal tornar a fer inventari de l’equipament. 



 
 

Memòria Anual 2017-2018 
 

Pàgina 10 de 17 
 

 

2.5. Comissió del Gegant  

Sortides que s’han fet: 

● Festa major setembre, dues sortides (dilluns i dissabte) 

● Festa major novembre 

● La Marató de TV3 

● Trobada escoles geganteres Sant Celoni a la nostra escola. 

● La cova del drac 

● 11 de maig, activitat per primària juntament amb els alumnes de l’institut 

 

Sortides que no s’han fet: 

● Dia del càncer 

● XX Trobada de Gegants i Capgrossos d’escoles de Catalunya 

● Trobada  Arrelcat (aniversari de la colla bastonera Quico Sabaté) 

 

Valoració: 

● S’han incorporat noves famílies d’infantil a les sortides. Percentatge baix. 

● Els assaigs de músics no han estat regulars, però s’han anat fent de gralles. En quant a 

fer assaigs conjunts amb altres colles, la idea segueix en ment, però no s’ha fet res. 

● No s’ha fet campanya per promoure l’acompanyament musical. 

● S’ha dut a terme la restauració del gegant, a temps per la Trobada d’Escoles 

Geganteres de Sant Celoni.  La va fer l’Arnau Guardi de Sant Antoni de Vilamajor. 

 

2.6. Comissió d’Extraescolars, Pati Obert i Casal d´Estiu 

● Es van realitzar 3 extraescolars de manera regular. Els preus es van intentar mantenir 

entorn de 20 euros/mes màxim per alumne amb la finalitat de no perpetuar la 

segregació pròpia d'aquests tipus d'activitats, però és complicat perquè el mínim 

d’inscrits ha de ser alt. 

○ Ioga: amb 8 infants que va anar de més a menys. Es va plantejar amb la 

monitora que alguna mare o pare estiguessin de reforç a dins d´aula per si 

algun P3 volia anar al lavabo per tal de no interrompre la classe. 
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○ Piscina: amb preus regulats per ajuntament, vam tenir 17 alumnes a infantil 

els dimarts i un alumne a primària que anava amb un altre grup d´altres 

escoles. El retorn de les targetes va ser complicat. Vam fer arribar com a 

queixes a UFEC i Ajuntament la manca de mangueres a les dutxes i les altes 

temperatures a la zona d´observació dels cursets on hi havien nadons. Els 

vestuaris van estar atapeïts durant tot el curs. 

○ Taekwondo, el canvi d'ubicació de l'Edifici va comportar una petita davallada 

en les inscripcions. Vam continuar oferint servei d'un i 2 dies (16 inscrits). Es va 

incloure 1 alumne de l'institut a les extraescolars. A finals de curs el monitor va 

proposar pagar a mitges un tatami valorat en uns 1.500 euros i que durant el 

curs 18/19 hauriem de concretar. 

● Projecte xarxa: El projecte xarxa és un recurs social i pedagògic, adreçat als centres 

escolars, que pretén millorar l'èxit escolar i la cohesió social d'infants i joves en 

situació de risc social de 3 fins a 18 anys, per mitjà de la participació d'aquests a les 

activitats que organitzen les entitats del municipi. És un projecte educatiu comunitari 

que implica la col.laboració de les entitats del municipi, equipaments municipals, 

centres escolars, AMPA fora de l'horari escolar.  Hem tingut un nen a taekwondo 

beneficiari de 88% d’ajuda econòmica. 

● Pati obert: Es van organitzar diverses sessions de pati obert per a famílies 

○ Bàsquet: amb la presència de l’ex-entrenador del Joventut Eduard Garcia amb 

18 participants 

○ Es va promocionar fer les festes de l'aniversari a la porta de l'escola i tot i no 

gaudir de l’espai de pati, vam poder jugar a la plaça per llavors inacabada 

Muriel Casals. 

● Casal d'Estiu: vam intentar fer un Casal Conjuntament amb l´AFA del Pallerola però 

finalment vam optar per fer-lo separadament a nostre edifici del Soler, doncs la 

proposta de fer-lo conjunt va arribar tard, quan tant Pallerola com nosaltres teníem un 

projecte concret de casal. Vam tenir una assistència regular de 25 alumnes per 

setmana, principalmente per alumnes de infantil i primer cicle de primària. S'adjunta 

memòria explicativa. 

● Normativa d’extraescolars: De cara al curs vinent, la modifiquem per fer tots els 

pagaments domiciliats a principis de mes (pagant el mes corrent). 
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2.7. Comissió de Menjador 

Durant el curs escolar 2017-2018 s'ha engegat el projecte de cuina pròpia al centre i des de 

finals de setembre els alumnes han pogut gaudir del menjar fresc i recent cuinat. Es van 

detectar algunes deficiències notificades per la tècnic de l'ajuntament durant la inspecció 

prèvia a la posada en marxa del servei però varen ser solucionades amb rapidesa pels 

encarregats de l'obra i Tresmes. 

S'ha notat la millora en la qualitat del menjar i s'ha rebut bones crítiques del professorat que 

en fa ús a diari. 

S'ha continuat treballant per involucrar més a l'escola en la presa de decisions de caire 

pedagògic durant l'estona de menjador. L'implicació per part de les mestres ha estat molt 

bona i al estar la sala de mestres al costat del menjador s'ha fet de manera espontània. 

Al segon trimestre s'ha posat en marxa els jocs l'anglès per part d'un monitor de la Cambridge 

school durant l'estona de pati després del menjador. Els alumnes d'infantil han gaudit de 1h 

hora a la setmana i els de primària de 30min a 1h. L'experiència ha estat molt positiva amb els 

alumnes d'infantil i 1r, 2n de primària. Els més grans els ha costat una mica sacrificar la seva 

estona d'oci, però poc a poc s'hi han anat acostumant.  

S'ha dut a terme dues formacions (Resolució de conflictes i habilitats de comunicació) a les 

monitores de Tresmes assignades al nostre centre i per petició de l'AFA dues mestres hi han 

pogut participat per tal d'assegurar que la metodologia empleada estava alineada amb el 

model pedagògic de l'escola. 

Per acabar, s'ha continuat amb les reunions de seguiment bi-mensuals amb Tresmes, Escola i 

AFA i s'ha potenciat la figura de la coordinadora de Tresmes tot vehiculant tots els temes a 

través d'ella agilitzant-ne d'aquesta manera el seguiment. 

El preu del menjador ha estat de 6,20€ per socis fixes i 6,80€ per esporàdics i no socis. 

De cada menú, hi ha una aportació a l’AFA d’aproximadament 30 cèntims, el que ha constituït 

una important font d’ingressos per l’AFA. Aquest curs, els hem invertit en l’anglès i han servit 

de líquid per compensar el deute de l’ajuntament (12.000€ de la subvenció de transport). El 

curs vinent, valorem abaixar el preu del menjador i/o fer una important inversió en l’escola. 

Els usuaris han crescut respecte el curs anterior, tenint una mitja de 120 alumnes al dia. 
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2.8. Comissió de Transport 

La comissió de transport durant el curs 2017-2018 ha centrat la seva activitat de manera 
gairebé exclusiva en la problemàtica del transport escolar en autobús. Érem part de la comissió 
Ernesto (vocal a la Junta de l’AFA), Sandra, Yamila, Mario, Roser, María i Esther. 

 La comissió ja funcionava des de feia més d’un any, però el grup actual es conforma al Juliol 
2017, amb les primeres reunions amb les famílies davant la noticia de que el transport escolar 
garantit (i prèviament publicitat) per l’ajuntament només beneficiaria a un número de famílies 
determinat per les places de l’autobús comarcal (57 que després van resultar ser 52). 

Des de llavors, la comissió s’ha reunit mensual o quinzenalment per tractar de: 

1)  Resoldre com possibilitar i gestionar el transport  col·lectiu a l’escola per l’alumnat que 
quedava exclòs del servei comarcal. Això es va concretar en un servei de bus contractat i 
gestionat per l’AFA, amb ajuda extraordinaria de l’Ajuntament (uns 17.000 € que inclouen 
ajudes a les famílies-beques), amb la idea de que el curs següent el servei comarcal serien 
2 busos. 

2)   A partir del gener del 2018, comunicar a l’ajuntament (Àrea d’Educació) que el proper 
curs l’AFA no tornaria a gestionar aquest servei, i per tractar d’aconseguir que sigui 
l’ajuntament qui es faci càrrec. Aquestes reunions (aproximadament 6 reunions) han sigut 
amb tècniques de l’Ajuntament i amb el regidor, en dos ocasions amb personal de l’escola 
(cap d’estudis) i en tres ocasions també amb grups polítics. El resultat ha tingut dos canvis 
importants: Per una banda, l’ajuntament ha passat de contractar un bus de 52 places a 
contractar un de 57 places, després de desestimar la possibilitat de poder contractar-ne un 
de 72 places exclusivament per raons de dificultat per circular pel poble. També ha 
suprimit el transport del bus comarcal al migdia, mesura que ha volgut pal·liar amb un 
reforç de beques menjador. En aquestes reunions, s’insistia en que el problema no era de 
pressupost, però que també resultava complicat justificar la despesa de cara al interventor 
de la generalitat degut a que el servei de bus comarcal s’havia aprovat per prevenir la 
segregació escolar que suposa la reubicació del nou centre. L’AFA va insistir en que 
aquesta estratègia havia d’estar acompanyada d’un estudi que demostres el número 
d’alumnes que entraven a dins de la prevenció. Per una altra banda, es va acordar (acord 
de l’Ajuntament, escola i AFA) fer un canvi dels barems de puntuació per poder accedir al 
bus únic, de manera que el fet de tenir assistència social donés el màxim de punts (per 
garantir que les famílies de serveis socials entraven). Com a conseqüència, algunes famílies 
que eren beneficiaries del bus comarcal el curs 17/18 no l’han estat el curs 18/19, però 
també d’altres han pogut accedir per primera vegada al servei comarcal (aproximadament 
17 nens/nes). 

3) Organitzar reunions amb les famílies afectades (dues reunions) i proposar accions 
reivindicatives al poble. Es van organitzar una pintada de pancarta-mural, acte de protesta 
i informatiu el dia de d’inauguració de la plaça Muriel Casals, recollida de signatures 
donant suport a la demanda de solució de transport col·lectiu. Es van aconseguir XX 
signatures. 
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4) Fer arribar a l’Ajuntament, al Síndic de Greuges i a la Generalitat escrits oficials amb la 
demanda de solució de transport col·lectiu. També es va fer entrega personalment d’una 
carta al president de la Generalitat. Aquests quatre documents s’adjunten en la memoria.  

5)    S’han generat pancartes i protestes per donar a conèixer la problemàtica de les 
famílies de l’escola. 

6)    S’han recollit signatures per presentar a organismes oficials. 

7)    Es va realitzar una  protesta silenciosa durant la visita del president Torra per 
“inaugurar” el col·legi Soler de Vilardell y la plaça Muriel Casals. 

8)    Contactes amb la Sexta TV y Vallès visió per donar a conèixer la nostra problemàtica, 

9)    Negociar com ha de ser el transport públic que faciliti l’accés a l’escola. Per això, la 
comissió s’ha tornat a reunir en dues ocasions amb l’Ajuntament (regidoria d’Urbanisme). 
En aquestes reunions, s’ha negat la possibilitat d’adaptar el servei del bus urbà fins la plaça 
Muriel Casals. A la segona reunió, es va comentar que l’Ajuntament havia considerat un 
estudi de viabilitat i es proposava adaptar el recorregut del bus urbà per tenir una parada a 
la pista de skate (a 10 minuts del cole), amb una freqüència de 30 minuts. L’AFA no va 
considerar aceptable aquesta mesura i es va reunir amb grups polítics de l’oposició a 
principis de setembre del 2018. En aquestes reunions, tots els grups van donar el suport a 
la reivindicació d’una parada a l’entrada del cole. Més recentment, hem tingut noticia via 
email (des de el servei tècnic de la regidoria d’Educació) que s’havia aprovat l’adaptació 
del bus urbà i que es disposarà d’una parada de bus a la plaça Muriel Casals. El 15 de 
novembre de 2018 es va celebrar una reunió amb Urbanisme que va presentar el nou 
estudi que permet una parada del bus urbà a la plaça Muriel Casals amb una freqüència de 
40 minuts (es trenca per tant la freqüència de 30 minuts, però valorant que és més 
important que el bus arribi a la plaça). Aquest canvi està condicionat a l’aprovació del 
pressupost en els pressupostos municipals. Pensem que es pot tirar endavant sense haver 
de passar pel pressupost municipal i això és el que demanarem a partir d’ara. 

10) Hem generat un compte de gmail per la recepció/enviament d’informació amb les famílies 
i contacte. 

11)  Estem en contacte amb les famílies mitjançant 2 grups de wattsapp. 

12) Es va intentat gestionar un servei de furgo-taxi per els 17 nens que es queden fora de 
l’autobús, però no vam rebre el suport econòmic de l’ajuntament; motiu pel que es va 
desestimar la proposta. 

 

2.9. Comissió de Relacions Externes 

● Activitats amb les AMPA de Sant Celoni:  

○ Es va secundar un conjunt de propostes de l’AMPA Pallerola per modificar les 

subvencions del Casal d’Estiu, que va tirar endavant deixant excepte una part 

(el proper curs caldria fer-ne seguiment). 
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○ Es va intentar fer un casal conjunt amb l’AMPA del Pallerola, que no va tirar 

endavant (veure motius a la comissió extraescolars i casal). 

 

● Participació Coordinadora Baix Montseny: Va començar a teixir-se el curs 2015-16 i 

aquest curs s’ha seguit participant a través del grup de whatsapp, però no s’ha fet cap 

trobada presencial. 

 

● Participació a FaPac:  

○ FaPaC treballa per tenir una escola catalana, democràtica, pública, de qualitat, 

gratuïta, laica, inclusiva, integradora, coeducadora i equitativa. Durant aquest 

curs la participació a la FaPaC ha estat menor. El pare de la nostra Escola Mario 

Parra es va presentar com a president a la Junta Generala la Junta Territorial 

de FaPaC, però no va sortir elegit.  

○ Hem participat també a l’Assemblea General Ordinària de la FaPaC, que ha 

tingut lloc a l´Institut Lluís de Requesens de Molins de Rei el 4 de novembre de 

2017.  

○ Hem participat a l´Assemblea Territorial del Vallès Oriental-Maresme, a 

l´Escola Montserrat (Premià de Mar, Maresme), el 10 de Març de 2018.  

○ Des de FaPac vam aturar el Decret de Menjadors (curs 16-17) fet a corre-cuita i 

que no integrava les sensibilitats ni veus de les famílies, però seguim amb la 

lluita perquè aquest decret es pretén tirar endavant premiant el benefici de les 

grans empreses de càtering. 

 

2.10. Comissió de Pati 

Durant el curs 2017-18, l’escola va demanar ajut de les famílies per fer una intervenció i 

millorar els patis d’infantil i primària, donat que la intervenció per part de l’ajuntament no es 

podia fer per un impediment burocràtic. Des de l’AFA es va donar recolzament i es va 

participar de la jornada organizada. Després d’aquesta jornada, van sorgir problemes per la 

homologació de les estructures, perquè no s’havia informat a Espai Públic de l’ajuntament. La 

primera proposta de l’ajuntament va ser de desmuntar les estructures, però finalment (i 

gràcies al treball de les tècnics d’Educació) no va ser necessari, però sí que es va fer una segona 
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jornada amb una empresa d’homologació. L’ajuntament també va treure una partida 

pressupostària per agilitzar la compra i instal·lació de les estructures. 

Creiem important mantenir aquesta comissió per dos motius: 

1. Fer seguiment de la intervenció de l’ajuntament (en especial la demanda de l’AFA 

d’instal·lar un rocòdrom a una de les parets del pati) 

2. Organitzar jornades d’intervenció per repintar els jocs i mantenir les estructures. 

 

3. LA JUNTA 

● Queda pendent la realització de l' inventari de béns de l’AFA 

● El control d'arxius, socis, llistat de correus, actes de les assemblees, altes i baixes dels 

membres de la junta, s'ha dut força al dia. S'ha fet una bona feina.  

● Durant el curs es va revisar la normativa d’activitats extraescolars, per aplicar-la el curs 

vinent. 

● S’entreguen la majoria de carnets. 

● Aquest curs el carnet de soci s’ha dissenyat en color verd amb l’objectiu de canviar-lo 

cada curs per facilitar-ne el control. Amb el carnet de soci les famílies poden gaudir de 

descomptes en algunes botigues del poble. Les ofertes d’aquest curs no les hem 

actualitzat.  

● Aquest curs, per Nadal, hem tornat regalar a les famílies un calendari imantat. En aquesta 

ocasió, el disseny i il·lustracions les ha fet el Pol Cunyat, pare de l’escola, imprès a 

Gràfiques Maes, a Sant Celoni. S’han fet còpies per a tot el claustre i monitores de 

menjador i extraescolars. N’han sobrat. A les aules i altres oficines municipals s’han 

repartit còpies en cartolina A3 (se n’ha encarregat la direcció de l’escola). 

 

4. LA COMPTABLE 

● Es valora com a positivament i necessària la seva tasca. 

● Aquest curs ha augmentat la quota per haver de tramitar les domiciliacions de 

transport. 
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5. CONSELL ESCOLAR 

● Aquest curs s'han convocat diversos Consells Escolars i Municipals, tots amb 

representació de l’AFA. D’altres membres de la Junta també en formen part, com a 

representants de les famílies, però sovint no poden assistir-hi per manca de previsió en 

les sessions.  

● En els Consells Escolars s'han aprovat següents punts: calendari escolar, horaris, 

sortides, comptabilitat, matrícules, Pla Anual, transport escolar. Per part de l’AFA, 

s’han aprovat les activitats extraescolars i el servei de menjador. 

● S’ha comentat l’estat de les deficiències de l’edifici nou de l’escola. En quant a l’edifici, 

tant l’escola com l’ajuntament hi estan a sobre i transmeten confiança per arreglar tot 

el que es pugui dins del termini de “garantia”.  

● S’ha traslladat la preocupació pel transport i mobilitat de les famílies.  

 


	ÍNDEX
	1. ASSEMBLEA
	1.1. Assemblea General Ordinària
	1.2. Assemblea Extraordinària

	2. VALORACIÓ DE LES COMISSIONS
	2.1. Comissió de Festes
	2.2. Comissió de Comunicació
	2.3. Comissió Econòmica
	2.4. Comissió d’Equipament
	2.5. Comissió del Gegant
	2.6. Comissió d’Extraescolars, Pati Obert i Casal d´Estiu
	2.7. Comissió de Menjador
	2.8. Comissió de Transport
	2.9. Comissió de Relacions Externes
	2.10. Comissió de Pati

	3. LA JUNTA
	4. LA COMPTABLE
	5. CONSELL ESCOLAR

