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1.       ASSEMBLEA     
1.1.                Assemblea   General   Ordinària   

L’Assemblea  General  Ordinària  es  celebra  el  dia  11  de  novembre  de  2020  de  forma                

telèmatica   (google   meet).     

  

  

  

1.2.                Assemblea   Extraordinària   
Se  celebra  una  Assemblea  General  Extraordinària,  el  27  de  juliol  de  2021  amb  un  únic  punt                  

a   l’Ordre   del   dia:     

- Servei   cuina   i   menjador   

Es   va   celebrar   de   forma   telemàtica   (google   meet).   

Es  va  prendre  la  decisió  d’extingir  el  contracte  amb  l’actual  empresa  al  seu  següent                

venciment,   al   juny   de   2022.     
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2.       VALORACIÓ   DE   LES   COMISSIONS   
   2.1.                Comissió   de   Festes   

● Castanyada .  L’activitat  l’organitza  l’escola.  L’AFA  va  torrar  les  castanyes  que  ha             
comprat  25kgs  i  no  son  suficients  perquè  les  primeres  es  cremen.  Se'n  van  a                
comprar  més  perquè  cap  infant  es  quedi  sense.  Les  famílies  no  vam  poder  participar                
de   la   festa   degut   a   les   restriccions   de   la   pandemia.   
  

● Xocolatada   Nadal .   No   es   va   dur   a   terme   per   les   restriccions   de   la   pandemia.   
  

● Carnestoltes .  Desde  l’  AFA  s'organitza  un  carnestoltes  virtual .  Les  famílies  es             
disfressen  del  que  volen  desde  casa  i  envíen  una  fotografía  o  un  video  al  correu  de                  
l’AFA.  Hi  ha  4  premis  (4  paneres  amb  material  escolar  i  pota  de  pernil  )  per  la                   
disfressa  més  original,  animada,  elaborada  i  reciclada.  La  participació  es  limita  als              
alumnes  de  l'escola    i  el  jurat  està  format  per  un  representant  de  l’AFA,  personal  de                 
l’escola,  representant  dels  alumnes,  representant  de  famílies  i  un  representant  extern             
dins   de   l'àmbit   artístic   del   poble.   Han   participat   un   total   de   25   famílies.     
  

● Festa  fi  de  curs.  No  es  va  dur  a  terme  l’habitual  berenar  i  el  posterior  sopar  amb                   
música.  Malgrat  això,  vam  contractar  un  espectacle  de  circ  i  van  respectar  al  màxim                
les  mesures  COVID  del  moment,  amb  aforament  limitat  i  seients  assignats.  Vam              
dissenyar  una  samarreta  commemorativa  del  grup  de  6è  que  vam  regalar  a              
cadascun   del   alumnes   del   grup   com   a   obsequi   del   seu   pas   per   l’escola.   

  
● Donada   les   condicions   i   restricions   de   la   pandemia,   no   es   va   dur   a   terme:   

  

○ IX   Trobada   d’Escoles   Geganteres   de   Sant   Celoni.   
○ Sant   Jordi.     
○ Mostra   d’entitats.     

  
  

   2.2.                Comissió   de   Comunicació   
● Web .   S’ha   actualitzat   la   informació   relacionada   amb   l’activitat   habitual   de   l’Afa.   

● Xarxes  socials.   Hem  utilitzat  Instagram  i  Twitter.  S’han  fet  publicacions  relacionades             

amb  l’activitat  de  l’AFA,  recordatoris  de  dates  importants  i  esdeveniments  d’interès.             

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  publicacions.  No  es               

publica   cap   dada   personal.   
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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.   

● S’utilitza  whatsapp  com  a  canal  de  comunicació,  amb  un  grup  de  delegats  on  hi  ha                 

una  persona  representant  de  cada  curs  encarregada  de  difondre  els  comunicats  als              

grups   de   whatsapp   dels   cursos.     

● La  comissió  ha  donat  suport  a  la  resta  de  comissions  en  la  redacció  i  difusió  de                  

missatges  i  altres  tasques,  com  la  recopilació  dels  videos  de  participants  de              

carnestoltes   i   edició   del   muntatge   per   al   concurs.     

● Calendari  imantat .  S’ha  coordinat  el  disseny,  impressió  dels  calendaris  imantats  del             

curs,   obsequi   a   les   famílies   de   l’escola.     

    

   2.3.                Comissió   Econòmica   
● La  quota  per  aquest  curs  és  de  20€.  Amb  aquest  ajust  de  la  quota  pretenem                 

ajustar-nos  a  la  situació  econòmica  actual  i  d'aquesta  forma  aconseguir  un  alt              

número  de  famílies  sòcies  de  l'entitat.  El  número  de  famílies  sòcies  d’aquest  any  són                

79.   

● Impagats.  El  nombre  d’impagats  és  baix.  Tanquem  el  curs  amb  dues  quotes              

d’extraescolars   incobrables.   

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

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

seu  retorn  al  banc.  El  que  hem  aconseguit  és  que  ens  mantinguin  els  preus  del  curs                  

anterior.   

● Aquest   curs   hem   col·laborat   amb   l’escola   amb   una   donació:   

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

● Finançament   de   les   diverses   activitats:   

○ Les   festes,   es   financen   amb   els   ingressos   generats   per   les   quotes   dels   socis.   

○ Les  activitats  extraescolars  taekwondo  i  piscina  es  paguen  amb  la  quota  dels              

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

dels   pagaments.   
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2.4.                Comissió   d’Equipament   
● Aquest  curs  2020-21  s’han  fet  un  seguit  de  jornades  de  venda  En  total  van  fer                 

vendes   per   un   valor   de   1.080   €.      

Relació   de   preus:     

  

  

2.5.                Comissió   del   Gegant   
● Aquest   curs   no   s’ha   fet   cap   sortida   ni   cap   ballada.   
● Es   va   fer   amb   l’escola   el   projecte   de   disseny   del   capgròs   i   es   va   encarregar   i   començar   

la   seva   construcció.     
● El   grup   de   gralleres   no   ha   tingut   activitat.   
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   2.6.       Comissió   d’Extraescolars   i   Casal   d´Estiu   

●   Durant  el  curs  20-21  es  van  ofertar  3  extraescolars  diferents:  Natació,  Taekwondo  i                

Robòtica.  Totes  tres  van  acabar  arribant  als  mínims  d’alumnes  per  tirar  endavant  malgrat               

totes  les  restriccions  imposades  a  les  extraescolars  pel  PROCICAT  fruit  de  la  situació               

pandèmica  COVID-19.  Aquesta  situació  va  fer  que  en  moments  d’onada  de  contagis  es               

suprimissin  durant  gairebé  3  mesos  les  extraescolars  i  vam  haver  d’anar  ajustant              

números   d’inscrits.   

  

● L’extraescolar  de   Robòtica   (45€  mes)   es  gestionava  inscripció  i  pagaments            

directament  amb  l’empresa  Maxbot,  que  en  va  fer  una  bona  valoració  malgrat  que               

només   vam   tenir   5   usuaris   del   servei   els   mesos   que   es   va   poder   dur   a   terme   

● L’extraescolar  de   taekwondo   va  acabar  el  curs  amb  15  inscrits  malgrat  que  en               

algun  moment  del  curs  hi  va  haver  puntes  de  22  inscrits  (repartits  entre  la  modalitat                 

només   un   dia   i   la   modalitat   de   2   dies   per   setmana)   

● L’extraescolar  de   Piscina   va  ser  directament  gestionada  a  través  de  l’AFA  i              

Eurofitness-Sot  d  les  granotes.  Es  van  omplir  totes  les  places  a  les  que  teníem  accés                 

degut  a  les  restriccions  d’aforament  a  la  piscina  per  normativa  COVID.  A  l’abril  es                

van  obrir  noves  inscripcions  i  va  quedar  gent  en  llista  d’espera  per  manca  de  places.                 

Els  grups  amb  més  assistència  van  ser  els  d’infantil  (P3  a  P5)  que  van  acabar  el  curs                   

amb  13  inscrits  (i  llista  d’espera),  mentre  que  el  grup  de  primària  va  acabar  el  curs                  

amb   11   inscrits.    

  

●   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  1  alumne  a  taekwondo  beneficiari  d’aquesta               

ajuda.   

    

●   Casal  d'Estiu :  Vam  decidir  treballar  de  nou  amb  l’empresa  Maxbot  Educació.  Es  van                

ofertar  dues  tipologies  de  casal:  Campus  Tecnològic  i  Aventura  Bestial,  pensats  per  a               

franges   d’edat   diferents.     
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L’oferta  de  l’empresa  contemplava  sortides  puntuals  voluntàries  amb  un  cost  extra  a  part,               

per  fer  més  atractiu  el  casal.  La  Junta  va  decidir  excloure  aquesta  opció  de  l’oferta  final,                  

donat  que  l’objectiu  de  l’AFA  no  és  obtenir  un  resultat  determinat  en  xifres,  sinó  cobrir  una                  

necessitat  de  les  famílies  amb  la  millor  qualitat  i  equitat  per  als  infants,  al  preu  més  ajustat                   

possible.     

Es  va  treballar  per  un  casal  inclusiu,  tenint  converses  i  fent  gestions  amb  l’Ajuntament,                

juntament  amb  l’empresa  Maxbot,  però  sense  èxit,  de  moment,  pel  que  fa  als  recursos  per                 

fer-ho   possible.     

El   casal   va   comptar   amb   3   piscines   al   pati.   

Es   van   complir   totes   les   mesures   COVID   vigents   pels   casals   d’estiu.   

El   casal   es   va   fer   finalement   només   pel   matí   i   menjador.     

A   més   es   van   ofertar   dues   setmanes   més   a   setembre   que   també   van   tenir   assistents.   

Ens  manquen  les  xifres  dels  dos  casals,  editarem  aquesta  memòria  quan  tinguem  les  dades                

definitives   de   Maxbot.     

  

   2.7.                Comissió   de   Menjador   

Durant  el  curs  escolar  2020-2021  el  nombre  d’usuaris  al  menjador  ha  estat  entorn  als  130                 

diaris  repartits  en  tres  torns.  Així  doncs,  s’ha  mantingut  força  semblant  als  cursos               

pre-pandèmia.     

La  normativa  COVID  aplicada  als  centres  educatius  i  les  restriccions  quan  al  nombre  de                

persones  permeses  en  una  trobada,  van  alterar  la  freqüència  bimensual  de  reunions  de               

seguiment   del   servei   de   menjador   amb   Tresmés   i   l’Escola.   

Quan  s’han  hagut  de  confinar  grups,  les  famílies  usuàries  habituals  del  servei  el  servei  de                 

menjador  podíen  demanar  recollir  el  menjar  a  l’escola  per  endur-se’l  a  casa.  Així  mateix,  a                 

través  de  la  comissió  social,  es  va  facilitar  l’entrega  del  menjar  a  aquelles  famílies  amb                 

infants   confinats   que   no   podíen   recollir-lo   al   centre.   

La  normativa  COVID  aplicada  als  centres  educatius,  va  impossibilitar  seguir  amb  la  iniciativa               

de  treballar  els  hàbits  d’higiene  i  cura  d’un  mateix  dedicant  un  espai  de  temps  a  rentar-se  les                   

dents  després  de  dinar.  Així  mateix,  també  s’ha  vist  reduïda  la  participació  dels  infants  en                 

les   tasques   d’organització   diària   del   servei   com   parar   i   desparar   taula,   escombrar,...   
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Els  jocs  de  taula  adquirits  per  l’AFA  el  curs  2019-2020,  es  van  distribuir  entre  els  diferents                  

grups   bombolla   per   tal   de   que   els   infants   en   poguessin   fer   ús   els   dies   de   pluja.   

Durant  el  curs  es  va  detectar  la  necessitat  de  disposar  de  monitoratge  de  suport  a  l’hora  del                   

menjador  per  alumnes  NEE.  Es  va  col.laborar  amb  el  centre  per  tramitar  una  petició  de                 

monitors  de  reforç  adreçada  a  la  direcció  territorial  del  Departament  d’Educació.  Aquesta  va               

ser  denegada  però  el  Centre  va  aconseguir  el  compromís  del  departament  per  reforçar  el                

servei  el  curs  21/22.  A  data  de  redacció  d’aquesta  memòria  es  compta  amb  una  vetlladora                 

10h/setmanals.   

El  preu  del  menjador  ha  estat  de  6,33€  per  socis  fixes  i  6,96€  per  esporàdics  i  no  socis.  De                     

cada  menú,  hi  ha  una  aportació  a  l’AFA  d’aproximadament  15  cèntims,  el  que  ha  constituït                 

una   important   font   d’ingressos   per   l’AFA.   

En  acabar  el  curs  2020-2021  es  va  detectar  una  manca  d’higene  en  les  instal.lacions  de  la                  

cuina  i  el  menjador,  material  de  cuina  no  autoritzat  segons  el  reglament  i  infestació  en                 

alguns  punts  de  la  cuina.  Arran  d’aquests  fets  es  va  entrar  per  registre  un  escrit  al  centre                   

informant  de  la  situació,  es  va  demanar  a  l’empresa  que  subsanés  de  forma  immediata  les                 

mancances  detectades  i  es  va  convocar  una  asamblea  general  extraordinaria.  Aquesta  es              

va  celebrar  de  forma  telemàtica  el  27  de  juliol  de  2021.  L'Assemblea  va  acordar  mantenir                 

l’empresa  Tresmés  amb  canvis  el  curs  2021-2022  i  extingir-ne  el  contracte  al  seu  següent                

venciment,   al   juny   de   2022.     

  

2.8.                Comissió   de   Relacions   Externes   
  

●          Relació   amb   l’ajuntament   de   Sant   Celoni:   

- No  hem  tingut  cap  reunió,  fora  de  les  programades  per  extraescolars,  activitats              

d’estiu  i  cicle  de  xerrades.  Les  extraescolars  i  activitats  d’estiu  s’ha  tractat  a  la                

comissió   d’extraescolars.   

●          Activitats   amb   les   AFA   de   Sant   Celoni:   

- Cada  curs  s’organitza  un  cicle  de  xerrades,  els  ponents  es  decideixen  entre  totes  les                

AFA  del  municipi.  El  cicle  de  xerrades  que  s’havia  de  fer  el  curs  2019-20  es  va  anular                   

per  la  pandèmia  i  es  va  reprendre  el  curs  2020-21.  La  nostra  proposta  va  ser  una                  
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xerrada  sobre  ciutats  amables  per  la  mobilitat,  vam  proposar  Tonucci  i  si  no  podia                

ser,  el  Màrius  Navajo.  No  va  poder  ser  cap  dels  dos.  Tenen  molt  èxit  les  xerrades                  

sobre   criança,   sexualitat   i   drogues.   

●   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   Affac   (antiga   FaPac):   

- Affac  treballa  per  tenir  una  escola  catalana,  democràtica,  pública,  de  qualitat,             

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

participació  a  la  Affac  ha  estat  menor,  mantenint  relació  només  amb  el  grup  de                

whatsapp  de  la  demarcació  Vallès  Oriental  -  Maresme.  Fa  anys  l’Affac  feia              

formacions  molt  interessants  per  les  AFA,  relacionades  amb  participació,  segregació            

escolar,   …   ara   només   fa   els   cursos   de   formació   en   gestió.   Ho   valorem   negativament.   

- En  Mario  Parra,  pare  de  la  nostre  escola,  és  el  representant  de  la  Comissió  de                 

Garanties   d’Admissió.   

  

  

2.9.                Comissió   Social   

En  el  curs  2020-2021  l’activitat  de  la  comissió  social  s’ha  centrat  a  donar  suport  al  centre                  

per  fer  front  a  la  situació  excepcional  de  funcionament  en  el  marc  de  la  pandèmia.  Les                  

accions   realitzades   han   estat:   

- Redacció  d’un  document  amb  orientacions  per  a  les  famílies  en  cas  de  confinament               

d’algun   grup   bombolla.   

- Suport  a  les  famílies  amb  infants  confinats  usuaris  del  servei  de  menjador  que  no                

podien   anar   a   recollir   el   dinar   a   l’escola.     

- Suport  a  les  famílies  amb  dificultats  de  connexió  o  altres  per  donar-se  d’alta  en  el                 

servei  de  consulta  de  “la  meva  Salut”  (després  de  comprovar  que  des  de               

l’administració  es  dóna  ajuda  només  a  través  del  061;  altres  municipis  compten  amb               

un   servei   a   la   ciutadania   per   ajudar   en   els   tràmits   online   de   forma   genèrica).   

- Seguiment   dels   protocols   establerts   per   a   garantir   la   connexió   de   l’alumnat   confinat.   
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- Suport  a  les  famílies  dels  alumnes  de  6è  amb  dificultats  per  realitzar  el  tràmit  de                 

preinscripció   a   l’Institut.   

Donat  l’acord  del  consell  escolar  de  no  realitzar  colònies  per  la  situació  Covid,  no  es  van  dur                   

a   terme   les   ajudes   econòmiques   per   a   famílies   vulnerables   que   s’havien   previst.   

  

   3.       LA   JUNTA   

● S’entreguen   aproximadament   la   meitat   dels   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  es  va  entregar  el  calendari  imantat  a  les  famílies  durant  el  mes                

d’octubre,   en   modalitat   de   curs   en   comptes   d’any   natural.     

    

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

● Gira   els   rebuts   i   gestiona   els   impagats.     

● Ens   ajuda   amb   la   preparació   de   les   subvencions.     

● En   general,   ens   assessora   en   tot   allò   que   necessitem.   

    

5.       CONSELL   ESCOLAR   

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

representació   de   l’AFA.    

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

sortides,  comptabilitat,  matrícules,  Pla  Anual,  transport  escolar,  Pla  de  reobertura            
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Covid.  Per  part  de  l’AFA,  s’han  aprovat  les  activitats  extraescolars,  servei  de  bon  dia  i                 

el   servei   de   menjador.     

● Des   del   sector   famílies,   es   trasllada:   

- Dubtes  sobre  el  pla  de  reobertura,  ús  de  mascareta  a  l’aula  i  privacitat  a                

l’hora   de   confinar   a   un   grup.   

- Preocupació  perquè  els  grups  confinats  segueixen  de  forma  desigual  les            

classes,   segons   si   a   casa   tenen/no   ordinadors   i   suport   familiar.     

- Monitoratge  de  suport  a  l’hora  de  menjador  per  alumnes  NEE.  L’escola  el  va               

demanar  el  curs  19-20  i  no  es  va  donar  resposta.  A  finals  del  curs  20-21,  el                  

departament  va  notificar  que  pel  curs  21-22  hi  hauria  una  vetlladora  de  suport               

(bien!).  A  la  data  d’edició  d’aquesta  memòria,  ja  disposem  de  la  vetlladora              

(10h/setmana)   

- Incidència  d’accidents  a  la  corba  del  pont  del  TGV.  S’ha  de  netejar  la  sorra,                

perquè  bicicletes  i  patinets  patinen.  Es  va  dir  que  es  posaria  un  mirall,  que  no                 

s’ha  posat.  Estaria  bé  pintar  una  ratlla  al  mig  per  tal  que  es  mantingui  la                 

circulació  per  la  dreta  i  espai  pel  carril  contrari,  sobretot  a  les  15h  quan                

alumnes  de  l’institut  tornen  i  els  del  Soler  van  a  l’escola.  Es  va  intentar  fer  un                  

canvi  d’horaris  a  l’institut  per  no  coincidir  entrades/sortides,  però  no  ha  estat              

possible.   No   tenim   constància   que   s’hagi   fet   res   més.   

- Disconformitat  amb  la  manera  com  el  Departament  ha  fet  el  canvi  de              

complexitat  dels  centres  (criteris  socioeconòmics  de  les  famílies,  marcats  per            

la  Generalitat),  afectant  al  Soler  de  Vilardell  amb  la  pèrdua  d’un  recurs.              

Entenem  que  certament  el  Soler  de  Vilardell  ha  disminuit  la  complexitat  els              

últims   anys,   però   no   és   així   en   altres   escoles.     

- Colònies.  En  un  consell  escolar  a  principi  de  curs  es  va  decidir  que  no  s’aniria                 

de  colònies,  per  la  situació  Covid  del  moment.  A  finals  de  curs  la  situació                

havia  millorat  però  no  es  van  fer  colònies.  Vam  traslladar  que  moltes  famílies               

haurien  volgut  que  els  nens/es  hi  anessin,  però  era  massa  tard  per              

organitzar-les   i   es   van   fer   activitats   alternatives   de   cohesió.     
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