
AFA DIPUTACIÓ  

JUNTA OBERTA  14/01/2019 
ACTA 

 

 18:30 PM / MENJADOR DE L’ESCOLA 

ASSISTENTS 
16 soci-sòcies de l’AFA  
 

TEMES TRACTATS (segons l’ordre del dia) 

 
● Benvinguda i presentació del assistents 
● Informació de la preparació de la festa de Carnestoltes (Ana Alcahud) 

 
S'informa de la temàtica d'enguany del Carnestoltes, escollida per l'Escola, que serà el Mercat de 
Sant Antoni. Un any més, el curs de P4 serà l'organitzador de la festa i la decoració de l'escola. 
Per això es faran tallers familiars (dates encara per concretar) i es crearà un grup de treball 
específic liderat per la Comissió de Festes de l'AFA. Per al recorregut de la rua es proposa tallar el 
carrer Diputació entre Borrell i Viladomat, i es traslladarà la proposta a la direcció de l'Escola. 
 

● Informació sobre les subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona (Laura 
González). S'informa que la Junta de l'AFA ha decidit enguany sol·licitar la subvenció de 
caràcter general per a l'associació. També s'informa que, durant l'any 2018, l'AFA ha rebut 
4.000 euros de subvencions (1.600 euros per una subvenció general; 400 euros per una 
subvenció per al foment de la lectura; i 2.000 euros per una subvenció per treballar la 
interculturalitat). Així mateix, s'han retornar 1.500 euros atorgats per a portar a terme un 
projecte participatiu que no s'ha realizat.  

● Sortida de la Ciona a les festes de Sant Antoni, dissabte 12 de gener. S'informa que la 
cercavila va ser un èxit de participació. La gegantona i es debat la proposta de fer 
gegantons per a l'Escola, perquè els més petits puguin acompanyar la Ciona a les 
sortides. La proposta es debatrà entre els alumnes de P3. També s'informa que la 
Comissió Gegantona s'encarregarà de reparar una petita fissura al cap de la Ciona arran 
d'una caiguda abans de la cercavila. 

● Informació sobre el taller de conta-contes amb perspectiva de gènere programat a la 
Biblioteca el divendres 25 de gener (Sandra Sarmiento). A partir d'aquesta activitat es 
debat la voluntat de l'AFA de posar una especial atenció al treball transversal amb 
perspectiva de gènere i la voluntat de crear un grup de treball específic per tractar 
aquesta qüestió.  

● Informació sobre les visites regulars de pares i mares per dinar a l'Escola (Nacho 
Ballesta). Les visites començaran en breu i tindran lloc un cop o dos al mes (per 



concretar). Les persones interessades en quedar-se a dinar caldrà que enviïn un correu 
electrònic a l'adreça que facilitarà la Comissió de Menjador.  

● Col·laboració amb l'Escola per la preparació de la jornada de portes obertes. S'informa 
que l'Escola ha demanat a l'AFA la col·laboració en el disseny d'un tríptic per difondre per 
les portes obertes i a la junta es posa sobre la taula la proposta de realització d'un vídeo, 
amb participació de les famílies, per difondre la importància de la relació família-escola i 
donar a conèixer l'Escola des de diferents perspectives. Es traslladarà la proposta a la 
direcció. 

● S'informa de la demanda de l'Escola a l'AFA de la compra de 13 tauletes electròniques per 
treballar diferents continguts a les aules (1 per cada 2 alumnes). La direcció té un 
pressupost i s'acorda demanar un segon pressupost i més informació sobre els 
continguts i el mètode que es vol treballar. 

 
A les 20.00 es dóna per acabada la reunió. 
 

  

 
 
 


