
	

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AFA DE L’ESCOLA LLUÍS 

VIVES DE CASTELLDEFELS -  CURS 2019-2020 

DIA: 25 D’OCTUBRE DE 2018 

HORA: 16:45h 

LLOC: SALA DE MESTRES 

ASSISTENTS: JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA (Susana Ribera, Maria Badia, 

Àngela Rubí, Laura Pifarré, Patricia Leandres i Elisabet Boch), SECRETARIA 

DE L’AFA (Rosa), I MARES I PARES D’ALUMNES DEL CENTRE 

 

PUNTS DEL DIA: 

 

1. ESTAT DE COMPTES CURS 2018/19: Mostrem a les famílies 

assistents l’estat dels comptes del curs passat. 

 

2. COMISSIONS DE TREBALLS: Es convida a les famílies assistents i 

resta de famílies a que s’involucrin en les diferents comissions de treball. 

S’explica una a una les actuals comissions i algunes de les persones 

assistents s’apunten: 

- Menjador i Acollida matinal: Es reuneix el tercer divendres de cada 

mes a les 15,15 hores. Aquí es planifica menú i es comenten i 

solucionen incidències. 

- Escola Verda: Gestiona la recollida de taps, oli, llaunes i garrafes i 

ampolles d’aigua.  

- Extraescolars i casals: es fa una reunió trimestral; s’estudien noves 

propostes i es valora el funcionament de les que ja es fan, ... 

- Festes: S’encarrega entre d’altres coses de les decoracions de la 

Cantata, túnel del terror, ... 

 



	

- Carnestoltes: S’encarrega de proposar i triar la disfressa per tota 

l’escola. Enguany es fa en coordinació amb cicle superior. Un cop 

triada, es confeccionen patrons, prepara coreografies,... Enguany no 

hi haurà rua a l’escola divendres per la tarda. El que es farà és un 

“assaig” de la rua del diumenge per tal de fomentar la participació de 

més famílies. 

- Formació: Per una banda tenim les reunions amb les Coordinadores 

d’AMPAS de Castelldefels, a la que assisteix un pare o mare com a 

representant del nostre AFA. Són una vegada al mes, pel matí de 

9.30 a 11.00. Per altra banda existeixen les reunions que es fan en el 

marc de l’Espai de Debat Educatiu (EDE) en el qual participen  

diferents regidories de l’Ajuntament, Mossos, Policia Local, … També 

està obert a las famílies. Dies de reunió: 8 novembre, 17 gener,  14 

febrer, 13 març, 17 abril i 8 maig.  

- Patis co-educatius: El seu objectiu és realitzar millores en ambdós 

patis de l’escola. El dissabte 16 de novembre hi haurà una primera 

jornada de treball que finalitzarà amb un dinar organitzat per l’AFA. 

- Jornada continua: Sembla que novament torna a obrir-se el debat a 

nivell de poble. Si segueix endavant haurà de refer-se la informació 

que es va fer fa 3-4 anys. 

- Millores de l’escola: Substitueix a l’anteriorment anomenada comissió 

de projectes. Es crea per a recollir idees, suggerències, … per a 

millorar la nostra escola. 

- Comunicació i divulgació:  Aquesta comissió es va proposar a 

l’assemblea de famílies del mes de maig. Englobaria tota aquella 

informació de caràcter visual que serveixi per a promoure l’escola. Sí 

recordem que, a la nostra escola, trimestralment es publica una 

revista que podria enquadrar-se en aquesta comissió. 

 

 



	

3. NOVETAT D’AQUEST CURS: Aquest curs hem contractat un nou 

rènting per llogar ipad’s (l’anterior rènting contractat facilitava l’ús d’un 

carro de 25 ipad’s per cicle). D’aquesta manera afavorim l’1x1 als 

alumnes dels actuals 4t, 5è i 6è.  

 

4. ALTRES INFORMACIONS: 

 

5. PRECS I PREGUNTES 

 

Agraïm a totes les famílies assistents la seva presència a la reunió i els 

convidem a participar i gaudir de tot el que es fa a l’escola. 


