
Acta comissió mixta equip mestres-afa 
Data: 22/04/2010 
 
Assistents: Cristina Fraga (directora) 
  Marta Gotanegra (cap d’estudis) 

Cornèlia (Mercè, Sol) – comissió d’extraescolars 
Txell (Pau, Lluna) – comissió d’obres i medi ambient 
Irene (Joana, Sol) – comissió d’aprenentatges 
Laia (Llúcia, Sol) – comissió de comunicació 

 
1. La Cristina Fraga diu que falta tancar amb algunes comissions els 

objectius que s’han marcat per aquest curs per tal de compartir i alinear-
se amb l’escola. També demana que la feina de les comissions 
s’inclogui dins de la memòria de curs de l’escola, amb una mica 
d’avaluació i previsions de futur. Ens faran arribar un model de document 
que encaixi amb la memòria de l’escola per poder-hi treballar. 

 
2. Comissió d’aprenentatges:  

a. la Irene explica l’escola de pares i l’oportunitat de participar en el 
programa Educar és estimar de l’Ajuntament de Barcelona.  

b. També es parla de la proposta de col·laborar amb el projecte de 
biblioteca, que es farà a partir de l’any que ve.  

c. S’exposa l’acord de l’AFA de demanar l’ús del pati fora de l’horari 
lectiu –de les 16:30 a les 18h-. La Cristina es compromet a mirar 
la viabilitat de la proposta i a donar una resposta tan aviat com 
pugui. 

d. També es parla de la possibilitat de crear algun espai de conversa 
entre mestres i pares i mares. En aquest sentit, la Cristina i la 
Marta proposen organitzar una o dues xerrades-col·loquis sobre 
algun tema amb un expert, que permeti establir un espai de 
trobada entre les famílies i mestres. Es parla de fer-ne una a l’inici 
i una al final de curs. I s’apunta la possibilitat que la xerrada es 
pugui acollir a algun programa tipus “Educar és estimar” o 
“Aprendre amb tu”. 

e. Es planteja la possibilitat d’organitzar un sopar al pati amb 
famílies –i mestres, si volen- també a l’inici i al final de curs. 

f. Finalment, es demostra interès, per part de les mestres, per la 
proposta d’organitzar la festa de benvinguda pels pares i mares 
de l’any vinent, que s’hauria de treballar des de la comissió de 
festes o d’acollida. 

 
3. Comissió d’extraescolars: la Cornèlia explica la proposta d’acollides, 

casals i extraescolars que es va aprovar a l’assemblea de l’AFA. Es 
debat sobre l’encaix entre les extraescolars i l’acollida de tardes i sobre 
la figura d’un coordinador que cal que estigui disponible per si hi ha 
qualsevol incidència. Queda pendent aclarir aquest punt amb Educand. 

 
4. Comissió de comunicació: la Cristina Fraga planteja que no és 

sostenible fer 50 fotocòpies del paper per l’acollida de la reunió de l’AFA 
per només 4 o 5 famílies. Per això s’acorda que en les assemblees en 



què hi pugui haver acollida es notificarà via blog i es penjarà un cartell al 
tauler d’anuncis, on tothom qui necessiti el servei es podrà apuntar. Per 
la resta de comunicats i informacions de l’AFA que vagin dirigits a tots 
els pares, es pot fer servir la carpeta viatgera.  

 
5. Comissió d’obres i medi ambient. La Txell explica que encara estan 

pendents de la reunió amb el Guillem Espriu. També explica que estan 
treballant amb el projecte d’Agenda 21. 

 
6. Comissió de tresoreria: tot i no haver-hi cap representant de la 

comissió a la reunió, es transmet l’acord de l’AFA de demanar a l’escola 
que escullin en quina activitat o quin material els aniria bé que l’AFA els 
ajudés econòmicament. L'escola demana a la Comissió que de cara al 
proper curs es faci una col·laboració econòmica per la despesa de paper 
i fotocòpies en els comunicats que l'AFA envia  via "carpeta viatgera". 

 
7. Les mestres informen que l’escola vol organitzar la “Setmana de les 

famílies” els dies 17 i 19 de maig. Proposen que els pares i les mares 
proposin 8 tallers al llarg de les dues tardes. No tots els nens faran tots 
els tallers. Es demanen un pare o mare (o dos, com a màxim), que 
estaran amb un grup de nens i nenes amb una mestra de suport. El 
material el posarà l’escola i, si el compra el pare o mare, el pagarà “a 
posteriori” l’escola. 

 

 
La propera reunió de la comissió mixta es fixa pel dijous 3 de juny, i s’acorda 
que es treballarà sobre la memòria, l’avaluació i la previsió de futur de les 
comissions de l’AFA. 
 


