
 

 

 
 

 

 
ACTA DE L’ ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA DE l’AFA DE 29 DE 
MAIG DE 2018. 
 
L’Assemblea es va celebrar el dia 29 de maig a la Sala Polivalent de l’escola, 
s’inicia a les 16:45. Els assumptes tractats, d’acord amb l’ordre del dia, van ser 
els següents: 
 
1. Extraescolars 2018/2019 
 
Ens venen a presentar dues extraescolars noves. Una d’arts escèniques que 
proposa teatre pels més petits (de p3 a 2on) i cinema pels més grans (de 3er a 
6è). En ambdós casos es planteja l’activitat d’una manera global, els alumnes 
faran tots els papers per tal de conèixer el món del teatre i del cinema. Hi haurà 
actors però també escenògrafs, dramaturgs, encarregats de vestuari. Es tracta 
de que tothom gaudeixi de l’activitat i hi trobi el seu lloc. 
 
La segona que ens venen a presentar és una extraescolar d’anglès. Ve la 
directora de l’escola Tea or Coffe que ens explica el mètode que utilitzen a la 
seva escola per l’aprenentatge de l’idioma. Està molt basat en l’experiència i 
l’aprenentatge vivencial, a través de jocs de rol en el que s’inclouen activitats de 
tot tipus es va adquirint tant el vocabulari com les estructures pròpies de l’idioma. 
  
En les properes setmanes enviaran un avís a les famílies perquè puguin 
consultar l’oferta d’extraescolars, que estarà penjada al lloc web i perquè puguin 
procedir a la inscripció, que aquest any es tornarà a fer online. 
 

 
2. Repensem espais 
 
Des de l’escola ha sorgit la iniciativa de fer alguns canvis al pati per tal de donar 
més alternatives de joc als alumnes del Baldiri. Fruit d’aquesta inquietud ha sorgit 
una comissió dins l’AFA per donar suport a l’escola en aquest projecte. 
 
El dia de la paella es van recollir idees dels nens per millorar el pati. Igualment 
des de l’escola es pensa en fer un projecte l’any vinent, que impliqui tota la 
comunitat educativa i en especial els nens per repensar l’espai del pati. 
 
A l’Assemblea es posa de manifest la incomoditat de part de les famílies amb 
aquestes ganes de canvi ja que creuen que aquest tipus de canvi podran afectar 
el camp de futbol, que consideren prioritari pels seus fills. 
 



S’obre un debat sobre com s’ha solucionat això en altres escoles i a què 
obeeixen aquests canvis. Hi ha diferència d’opinions entre diferents assistents a 
l’Assemblea. S’aclareix, però, que no hi ha res decidit, que a ningú li consta que 
la voluntat sigui eliminar el camp de futbol, sinó fer el pati més agradable per tots 
els nens, especialment pels que no juguen a futbol i ara es veuen limitats pel 
protagonisme que té el camp i el joc. Tothom és conscient de la importància que 
té el futbol al Baldiri i de que es fa una extraescolar de futbol, però una part dels 
assistents consideren que caldria canviar determinades dinàmiques per afavorir 
la convivència i la tolerància dins els grups. 
 

 
3. Creació d’una comissió de festes escolars (Sant Jordi, cursa de la Pau) 

 
S’acorda crear una subcomissió de festes, dins la mateixa comissió de festes, 
que s’encarregui d’organitzar les festes que són dins de l’horari escolar i que es 
fan conjuntament amb l’escola. Es definirà de cara l’any vinent. 
 
4. Carmanyolada de final de curs. 
 
Es farà el proper 15 de juny. Hi haurà mostra d’extraescolars per tal que els nens 
puguin fer algun tastet i decidir de cara l’any vinent. 
 
Els de sisè no volen encarregar-se del bar en aquesta ocasió. L’AFA, amb tots 
els voluntaris que vinguin a la carmanyolada assumiran la feina de portar el bar. 
 
5. Sopar de 6è. Regal alumnes de 6è. 
 
El sopar de 6è es farà el dissabte 16. S’acorda una aportació econòmica de 10 
euros per nen, per part de l’AFA per tal de fer un detall als alumnes que marxen. 
 
Els pares de 6è assistents a l’assemblea posen de manifest que han estat molt 
desorientats durant tot el curs. Que en moltes ocasions no sabien les coses de 
que s’havien d’encarregar ni les activitats en que podien participar per recollir 
diners. Sorgeix la proposta de redactar un protocol que pugui donar una 
orientació als pares quan arriben a 6è i així evitar situacions de descontrol com 
les que expliquen. 
 
6. Festa de final de curs 
 
La festa de final de curs serà l’últim dia, el 22 de juny. Es farà la cercavila 
tradicional amb els gegants i la Batucargol i després hi haurà activitats per tots 
els alumnes: gimcana, castells inflables i un tancament de festa amb una activitat 
de zumba. També s’oferirà esmorzar a tots els alumnes. 
 
Els pares i mares de sisè s’estan encarregant de la gestió de la gimcana, els 
inflables i la zumba. 
 
Es farà una crida a la participació perquè es necessitaran voluntaris tant per la 
gimcana com per la gestió dels castells inflables i per organitzar i repartir els 
esmorzars. 
 
 
 
 



7. Comunicació: millores en la gestió de mails. Priorització de la 
comunicació online. 

 
Es planteja fer una reflexió d’aquestes millores durant l’estiu per aplicar-les el 
curs vinent. 
 
8. Casals: millores del d'estiu, inscrits per setembre. 
 
Pel que fa al casal de setembre, s’haurà de fer un recordatori a les famílies per 
veure si surt un any més. Hi ha 12 nens inscrits, però tant des de ll’AFA com des 
d’Aula 2 es manté l’oferta perquè habitualment s’acaba omplint el casal les 
últimes setmanes de juny. 
 
Pel que fa el casal de juny i juliol s’està treballant per tenir millores en el seu 
funcionament. S’ha parlat amb la direcció de Musicactiva per tal de millorar els 
accessos per les famílies del Baldiri i se’ls ha demanat que s’ajusti la duració 
dels espectacles del dijous, posant atenció sobretot als més petits. 

 
9. Crida a la participació, com sempre. Valorar ampliar la Junta incloent 

vocals que puguin cobrir tots els cursos i comissions. Repàs de 
comissions actuals, noves incorporacions? 

 
Durant el curs diversos pares s’han anat incorporant a diferents comissions, 
també hi ha hagut baixes. Cal actualitzar els membres de les comissions i 
incorporar comissions noves al lloc web. 
 
10. Canvi de Junta / Inici de procés electoral si és necessari. 
 
L’actual Presidenta, Mònica Saltor manifesta no voler renovar el càrrec, ara que 
s’exhaureix, transcorreguts dos anys que és Presidenta i cal renovar el càrrec 
d’acord amb els Estatuts de l’AFA. 
 
En la Convocatòria d’Assemblea de l’AFA ja es va anunciar la necessitat de canvi 
de Junta i es va convidar a les famílies a que es presentessin per formar-ne part. 
Els canvis de Junta, de conformitat amb els Estatuts s’escolliran entre les 
candidatures que es presentin en Assemblea General, en cas que hi hagi més 
d’una candidatura caldrà iniciar el procés electoral i es farà una votació en 
Assemblea extraordinària. 
 
A l’Assemblea es va presentar una única candidatura, de manera que no es 
considera necessari iniciar un procés electoral. Tot i així, s’acorda establir un 
termini de 5 dies des de la publicació d’aquesta Acta amb la nova Junta per tal 
de que els socis de l’AFA que ho considerin oportú puguin oposar-se al  
nomenament de la nova Junta i presentar una candidatura alternativa.  
 
D’acord amb la candidatura presentada, la nova Junta estaria composada pels 
següents membres: 
 
Presidenta: Maria Carrasco 
Vicepresidenta: Sílvia Clavera 
Vicepresidenta segona: Bet Baille 
Secretària: Yasmin Paricio 
Tresorera: Marta Marquès 



 
11. Precs i preguntes. 
 
No hi ha precs ni preguntes. 

 
L’Assemblea es dona per finalitzada a les 18:30. 


