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Acta comissió mixta equip mestres-afa 
 
Data: 16/09//2010 
 
Assistents:  
Cristina Fraga (directora) 
Marta Gotanegra (cap d’estudis)  
Clàudia (Violeta, Lluna) – comissió d’aprenentatges 
Diana (Jana, Lluna) – comissió de comunicació 
Nina (Luca, Sol) – comissió de tresoreria 
Sònia (Ona, Lluna) – comissió d’obres i medi ambient 
Muntsa (Guiu, Sol) - comissió de menjador 
 
 
La Cristina ens presenta una proposta d’organització per aquest curs, a partir del que va sortir a 
l’última mixta que vam fer de balanç al juny. Per això, els hi ha semblat oportú convocar la mixta 
abans de l’assemblea de manera que allà es pugui debatre aquesta proposta.  
 
 
1.  Proposta d’organització i relació AFA- Escola . Es proposa substituir la mixta general del 

darrer curs (en què ens trobàvem totes les comissions amb l’escola) per comissions mixtes 
específiques en què hi hagi una persona de l’equip de mestres. Així, es distribueixen les 
comissions en tres blocs: les que necessiten de coordinació permanent amb l’escola, les que 
necessiten de coordinació puntual i les que en principi són només de les famílies i no necessiten 
de coordinació. 

 
1. Mixtes permanents:  

• Festes (amb la Marta de l’equip de mestres: mgotaneg@xtec.cat) 
• Menjador (amb la Nati de l’equip de mestres: mgarc398@xtec.cat) 
• Obres (amb la Cristina de l’equip de mestres: a8066504@xtec.cat) 
• Medi Ambient (amb la Montse de l’equip de mestres: mvidal39@xtec.cat) 
 

 
Aquestes comissions es reunirien com a mínim  un cop al principi de cada trimestre i un cop al 
final de curs per fer la valoració de l’any. I a la primera reunió s’establiria el calendari i la 
freqüència de trobades que es consideri necessari per cada comissió.  
Es proposa que festes i menjador puguin fer la primera reunió la primera setmana d’octubre (dia i 
hora a coordinar la comissió amb la mestra responsable). I obre i medi ambient fer la primera 
reunió la segona setmana d’octubre. 
 
2. Mixtes puntuals:  

• Extraescolars 
• Comunicació  
• Acollida 
 

Aquestes comissions no tenen un calendari establert sinó que es reunirien amb direcció quan 
sigui necessari. En principi, es proposa que sempre que aquestes reunions siguin dins l’horari 
que direcció té reservat per atenció a les famílies.   
 
3. Autònomes de les famílies sense necessitat de coordinació amb l’escola 

• Aprenentatges 
• Relacions externes 
• Tresoreria 

 
 

Es comenta que a la propera assemblea se’n parlarà i que l’AFA donarà a l’escola una resposta 
en breu per començar a treballar. Igualment, s’exposa que és possible que algunes comissions 
es fusionin i que aquesta proposta es vegi per tant alterada d’alguna manera.  
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Projecte Agenda 21 . Es confirma que s’ha aprovat el Projecte Agenda 21, per això la necessitat 
de fer de medi ambient una comissió permanent.  
 
Obres . Comenta la Cristina que a finals de mes, es posarà en contacte amb el Sr.Javier 
Sánchez del departament de Direcció de Construccions i Manteniment Escolar del Consorci 
d’Educació per marcar data de reunió aquest trimestre, tal i com van quedar en conversa 
telefònica el mes de maig. De moment, està aprovat que al solar hi vagi, a més de l’escola, un 
pàrquing, una escola bressol i un poliesportiu municipal que serà també d’ús per part del centre. 
Es parla de la necessitat d’incorporar tots aquells elements que considerem importants abans 
que s’aprovi el projecte i es faci el concurs d’obres perquè el marge d’incidència després serà 
molt limitat. 
En l'apartat obres dir que  
 
Nom.  S’explica que el Consell Municipal va aprovar abans de l’estiu el nom L’Univers i  que ara 
falta només l’últim tràmit per part del Consorci.   
 
Pati obert.  La Cristina comenta que veu difícil combinar el pati obert amb les activitats 
extraescolars i amb acollida. Insistim que per part de les famílies no es veu cap problema i es 
demana que l’escola ho reconsideri per tal de poder disposar quant abans del pati obert, com a 
mínim els tres dies que teníem l’any passat. Explica la Cristina que com que divendres se 
suspendrà segurament l’acollida a partir de l’octubre per falta de nens i no hi ha activitat 
extraescolar, com a mínim aquest dia el pati podria estar obert segur a partir de l’octubre.  
Queda pendent la Cristina de parlar amb l’Abigail, responsable de l’acollida, i amb la comissió 
d’extraescolars, responsable de les activitats extraescolars al centre, per establir els protocols 
d’entrades i sortides i veure si és factible compaginar totes dues coses amb el pati obert. De 
seguida que ho hagi fet, donarà a l’AFA una resposta. 

 


