ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AFA DE L’ESCOLA LLUÍS
VIVES DE CASTELLDEFELS - CURS 2017-2018
DIA: 27 D’OCTUBRE DE 2017
HORA: 16:40h
LLOC: BIBLIOTECA DEL CENTRE
ASSISTENTS: JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA (Monica Molina, Raquel Aranda,
Yolanda Gonzalez, Elisabet Boch), EQUIP DIRECTIU (Maria Jesús Pina) I
PARES D’ALUMNES DEL CENTRE; 18 persones de 450 alumnes.
PUNTS DEL DIA:
1. INICI CURS 2017-18
• S’exposa per part de la Presidenta de l’AFA els problemes que
hem tingut amb l’empresa que ens havia de dotar Tablets i més
en concret amb la persona que ens portava el tema. La situació
actual està així: ja es disposa a l’escola de la totalitat de les
Tablets i fundes, així com els carros. Per altra banda, els mestres
faran la formació corresponent el proper 7 de Novembre. A
mitjans-finals de novembre els alumnes ja començaran a utilitzar
les Tablets. Cada cicle s’instal·larà les eines corresponents a les
seves respectives tablets.
• Per altra banda, l’AFA ha contractat a una persona per a que
dugui a terme el suport informàtic corresponent. Aquesta persona
ha rebut l’assessorament dels informàtics de l’Escola Jacint
Verdaguer (ja que a nivell tecnològic estan més avançats).
• Enguany, l’Ana (mare de dues alumnes de l’escola), que ens
representava a les reunions de Coordinadora d’Ampas de
Castelldefels ha hagut de “deixar el càrrec”. Tenim una altra mare
que la substituirà provisionalment, la Marta. Com que està
pendent d’operació no sabem quan de temps podrà assistir a
aquestes reunions (un cop al mes), així que, en cas de ser
necessari, ens faltaria algú que la substituís.
2. CONSTITUCIÓ I RENOVACIÓ DE COMISSIONS DE TREBALLS.
A la primera reunió de delegats ja s’ha començat a organitzar aquestes
comissions. La gran majoria d’elles continuen, excepte la de llibres i la
d’Equipaments. La de extraescolars està coberta i es reuniran
trimestralment. Comissió de patis co-educatius: Donat que per part de
l’Ajuntament encara no han arreglat els patis (especialment el d’infantil
que s’inunda quan plou molt), aquesta comissió no pot continuar amb la
seva feina, ja que les condicions físiques no són les més adients. Des de
l’AFA s’està preparant un dossier amb fotografies similar al que en el seu
moment es va lliurar per arreglar l’edifici, i que es portarà a

l’Ajuntament. A veure si d’aquesta manera obtenim millors resultats i
ens donen sol.lucions.
3. NOUS PROJECTES.
L’Equip AFA presenta als assistents la Nova Revista de l’Escola. Es tracta
d’un projecte obert a tota la comunitat de l’Escola Lluis Vives (alumnes,
mestres i famílies). La intenció és que sigui mensual. Si l’Equip AFA ho
creies convenient, es modificaria la periodicitat. S’ha obert un correu
electrònic per a que la gent que vulgui participar ho pugui fer. Es preveu
fer difusió de la revista penjant-la en la plana web de l’escola i imprimint
unes 50 còpies en paper (amb la idea d’anar disminuint el numero de
còpies ja que volem que sigui una revista on-line. Recordem que som
escola verda). Es valorarà la seva difusió via mail a tots els pares i/o
penjant l’enllaç de la web al Classdojo. Està previst que el primer
numero surti a finals d’Octubre.
4. Precs i preguntes.

