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PROJECTES       
SURERA 
Aquest any s’han de comprar llibres i actualitzar 
necessitats, amb la qual cosa hi haurà una despesa 
important en l’apartat de material escolar reflexada al 
pressupost. 

ANGLÈS I ESCOLA DALLAS 
Seguirem amb el projecte d’anglès lúdic a l’escola 
(extraescolar al migdia) així com amb l’acompanyament 
dels infants en les hores lectives d’anglès, i es vol coordinar 
amb un col·legi de Dallas el realitzar un intercanvi cultural 
compartint vídeos i textos entre els alumnes. 

CUEME 
Es torna a reactivar el projecte de realitzar una empresa o 
cooperativa per part del alumnes de 5é amb tot el que això 
comporta de creació, realització y venta de productes, tot 
en un àmbit real i coordinat amb la Diputació. 

NOVA WEB I XARXES 
SOCIALS 
Durant l’any passat es va decidir canviar la web per estar 
més alineats als nous temps i per abaratir el cost que tenia 
el manteniment de l’anterior. A més, aprofitant el canvi, es 
va començar a donar més importància a les xarxes socials 
perquè la gent pogués estar més al dia del que s’està fent 
a l’escola i per això també es va obrir un compte 
d’instagram lligat amb el facebook que ja existia, i aquest 
any, la idea es seguir nodrint-les de contingut i noticies. 

Tenim un apartat de AFA News, on mensualment anirem 
penjant que s’està fent a l’AFA i com evolucionen els temes 
pendents.  
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CLAKI 
Reciclatge d’oli coordinat amb 7trias. 

TOKAPP 
S’està mirant que des del menjador es puguin comunicar 
per tokapp. S’ha de ratificar a l’assemblea el poder realitzar 
aquest projecte ja que es facilitaran les dades dels pares 
que vulguin per poder estar comunicats. 

EXTRAESCOLARS 
Recuperació de les extraescolars a l’escola. Farem una 
presentació dels monitors i la penjarem a la web. 

APROFITEM EL MENJAR 
A l'escola mengem a l'escola aprofitem evitant el 
malbaratament del menjar sobrant ajudant famílies del 
poble amb pocs recursos i en col·laboració amb 7iTria. 

 

ALTRES ÁREES 
MENJADOR 
D’acord amb la direcció es posarà un monitor més al 
menjador per compensar la pèrdua de la vetlladora de 
menjador de l’any passat. 
També s’ha fet una presentació dels monitors del menjador 
que s’ha penjat a la web. 

MOBILIARI PER L’ESCOLA 
També la direcció de l’escola ha demanat la possibilitat de 
comprar uns quants bancs-taula per l’exterior i així poder 
realitzar classes a l’exterior i no necessitar tan de les 
mascaretes. S’ha pressupostat la compra dels mateixos. 
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OBRES PENDENTS ESCOLA 
Seguiment de les obres que hi ha pendents de realitzar-se 
a l’escola. S’han realitzat ja: 

1) Ja s’ha arreglat la teulada del gimnàs i no hi ha d’haver 
goteres,  

2) S’ha tret l’amiant del bosquet, 
3) Reforma dels lavabos d’infantil, 
4) Safates dels congeladors rubinades. 

Esta pendent de realitzar-se: 
1) Finestres del passadís que tenen filtracions d’aigua, 
2) Aules del pis de d’alt amb baixants amb moho per 

pèrdua d’aigua, 
3) Una capa de pintura general, 
4) Els lavabos d’infantil s’han d’acabar d’alicatar les 

portes, 
5) A la cuina s’ha d’arreglar el tub extractor, on goteja oli 

i es perillós per l’alt risc d’incendi, 
6) Solucionar un tema de condensació a la part del forn, 
7) Sorral pendent d’arreglar-se correctament. 

QUOTES AFA 
S’ha apujat 1€ la quota de l’AFA 

ACTES REUNIONS JUNTA 
Les actes de les sessions de treball de la junta directiva 
seran públiques i es penjaran a la web de l’AFA. 

 

FESTES 
DRETS HUMANS 
10/12/21 Proposta de l’AFA per ajudar a la seva 
realització. 
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SALUT MENTAL 
19/12/21 Proposta de l’AFA per participar en la Marató de 
TV3. 

LOTERIA DE NADAL 
Gestionar la loteria de Nadal com vàrem fer l’any 2020 i 
que va funcionar molt bé. 

XOCOLATADA SOLIDARIA 
Febrer 2022, realitzar la xocolatada solidària com es va 
fer l’any passat que va donar molts bons resultats. 

FESTA DE L’ESPORT 
27/03/22 Realitzar de nou la festa de l’esport com s’ha 
anat fent normalment exceptuant l’any 2020. 

DIA DE LES FAMILIES 
13/05/22 Proposta de l’AFA per fer quelcom conjunt amb 
l’escola i fer partícips a totes les famílies. 

FI DE CURS 
17/06/22 Sopar de final de curs. 


