
  

ACTA NÚM.  1 
DATA: 03.12.2009. 
COMISSIÓ MIXTA:ESCOLA -AFA 
 

 
Assistents: 

 

Representants Equip de Mestres: 

- Cristina Fraga, directora. 

- Marta Gotanegra , tutora P3. 

 

Representants AFA: 

- Anna Dalmases, comissió de comunicació. 

- Irene Lop, comissió de festes. 

- Fidel Picó, comissió de nom i comissió d’acollida. 

- Yolanda Pérez, comissió d’aprenentatges. 

- Mariana Plana, comissió d’obres. 

- Oriol Puig, comissió de menjador. 

- Begonya Tadeo, comissió d’extraescolars. 

- Laia Torras, comissió de relacions externes. 

 

Assumptes tractats: 
 

1 Comissió de festes: Festa d’inauguració 

2 Comissió de nom Presentació candidatures i votacions 

3 Comissió d’obres: Obres en el pati i l’entorn 

4 Comissió d’acollida: Jornada de portes obertes de l’Escola 

5 Comissió de comunicació: Comunicats 

6 Comissió d’extraescolars: Enquesta per casals 

7 Comissió d’aprenentatges Presentació de la comissió 

8 Comissió de relacions externes: Reunions Coordinadora d’Ampes de Gràcia 

9 Comissió de menjador  

10 Horari reunions de l’AFA  
11 Propera convocatòria de comissió mixta  
   

 
 



  

Temes acordats: 
 
 

1. L’equip de mestres han decidit que volen fer una festa d’inauguració de l’escola més extensa 

que  l’àmbit de l’escola. Es vol fer partícep de la festa als diferents agents que han intervingut 

per fer possible que l’escola s’hagi posat en marxa aquest any. Per aquesta raó es marca com a 

data de Festa d’Inauguració el dia 29 de gener de 2010. L’equip de mestres suggereix a la 

comissió de festes que estaria bé portar un grup d’animació per la festa. 

 

2. S’acorda amb la comissió de nom que les presentacions de candidatures pel nom de l’escola es 

faci de la següent manera : 

• Setmana 11-15 de gener: presentació de candidatures i exposició de la documentació 

presentada per cada candidatura en una paret de l’escola. 

• Setmana 18-22 de gener: primera volta de votacions de candidatures. 

• 29 de gener: en el marc de la festa d’inauguració es farà la segona volta de votacions 

de candidatures. 

Paral.lelament, s’obrirà un blog a on les diferents candidatures podran penjar la documentació 

que vulguin per recolzar el nom escollit. 

 

3.    L’equip de mestres comenta que s’han realitzat algunes modificacions en el disseny original del 

pati. Les principals diferències són les següents: el sorral estarà ubicat en entre la zona d’arbres 

existents i la part pavimentada i el cuc es situarà en la zona d’arbres existents. 

Pel que fa a l’entorn de l’escola, la Cristina comenta els compromisos adquirits per part del 

districte :  

• Neteja diària de la zona d’accés (rampa i escala incloses)  i pipi can. 

• Presència de guàrdia urbana per vetllar que els gossos vagin lligats.  

• Col.locació d’una pilona a l’inici de la rampa per a que només puguin accedir a la part 

superior vehicles autoritzats. 

Des de l’escola han d’acabar les obres del pati abans de poder reclarmar al districte que es 

compleixin els punts abans comentats.  

 

4. L’equip de mestres informa que el dia 25 de gener es farà el dia de portes obertes de l’Escola 

per la matriculació del  proper curs 2010-2011. Es demana que aquest dia hi hagi una persona 

que presenti l’AFA en el marc d’aquesta jornada. 

 

 



  

5. L’equip de mestres demana la col.laboració de la comissió de comunicació per: 

• Disseny de la invitació per la Festa d’Inauguració de l’Escola. 

• Disseny del tríptic per l ajornada de portes obertes. 

S’acorda realitzar un nou comunicat amb el canvi de data del dia de la festa i la presentació de 

candidatures i votacions pel nom de l’Escola. 

 

6. La comissió d’extraescolars exposa que es farà una esquesta entre les famílies amb les 

següents finalitats: 

• per una banda per conèixer les necessitats de les famílies en quant a casals, 

allargament de la jornada durant el mes de juny, ... 

• per altra banda i cara al curs que vé fer un qüestionari per recollir suggeriments per part 

de les famílies d’ activitats extraescolars a organitzar per l’AFA. 

La comissió sol.licita una reunió amb l’equip de mestres per comentar el tema de les activitats 

extraescolars del curs vinent. 

 

7. La comissió d’aprenentatges proposa treballar en dues línies: 

• Creació d’Escola de Pares i Mares: la comissió aprofita un estudi que s’està realitzant a 

la Fundació Jaume Bofill sobre quin model d’escola de pares funciona millor (per 

exemple : dinàmiques de grup, xerrades amb un ponent,...) A partir dels resultats 

d’aquest estudi es decidirà el model d’Escola de Pares i Mares. 

• Per una altra banda i apartir del mural dels desitjos de l’escola que volem, proposta feta 

per l’equip docent de l’escola, la comissió s’ofereix per treballar conjuntament amb les 

mestres el document resultant: agrupar per temes els desitjos resultants i treballar la 

viabilitat de cada grup. 

La comissió sol.licita una reunió amb l’equip de mestres per comentar aquestes dues línies de 

treball. 

 

8. La comissió de relacions externes comenta que ja han assistit a les reunions de la coordinadora 

d’Ampes de Gràcia.  

 

9. S’informa que l’actual empresa de càtering Endemar està contractada fins a la fi del curs 

escolar. L’Elecció d’aquesta empresa es va fer conjuntament amb la resta de les escoles de 

nova creació d’aquest curs. La Cristina proposa per una banda que els membres de la comissió 

de menjador visitin les instal.lacions de l’empresa actual per conèixer-la millor, per altra banda 

proposa considerar el canvi de l’empresa quan es passi al nou edifici i ja es compti amb cuina  

 



  

propia. També informa que la gestió del menjador pel moment es seguirà portant des de 

l’escola. La comissió de menjador proposa estudiar altres propostes de catering de cara al curs 

vinent. 

 

10. Es comenta que ens interessaria poder comptar amb un horari més ampli per poder fer servir 

les instal.lacions de l’escola per fer reunions de l’AFA o qualsevol altra activitat que es plantegi. 

S’acorda que s’hauran d’escollir un parell de pares que es facin responsables d’obrir i tancar 

l’escola, tindran claus i el codi per desactivar i activar l’alarma. 

 

11. Es convoca la propera reunió de la comissió mixta amb les comissions de nom, festes i 

comunicación el dia 18 de desembre a les 15.00 hores. 

 

 

 
 

       
 


