
 

 

 
 
ACTA JUNTA AFA DMS 16/06/21 
 

Assistents: Mireia Lanaspa, Ana Claur, Borja Sanz, Pau Cabarrocas, Neus 
Carruesco.  

1. Regal Roser 
 
Acordem fer un text i comprar un present de part de l’AFA per acomiadar la Roser.  
 

2. Comissió Xerrades 
 
La Comissió de xerrades requereis més implicació. 
La Mireia s’hi ha afegit com a nou membre.  
 
De cara al nous curs proposem convertir la Comissió en una Comissió mixta per 
tal de treballar de forma coordinada, elaborar un calendari de xerrades, etc.  
 
En Borja suggereix que es tinguin en compte l’oferta de xerrades ja existents i que 
la Comissió s’organitzi a través de les Coordinadores d’AFA del barri per tal d'opti-
mitzar els recursos.  
 
L’Ana comenta que s’han de mantenir les dues vies: parlar amb les altres AFA 
però també aprofitar les sinergies internes del DMS, on hi ha membres de la co-
munitat que poden fer propostes pròpies.  
 
 
Valorem la possibilitat de pagar una subscripció de ZOOM. 
 

3. Crida a la participació 
 
Plantegem una reunió a l’inici de curs només per INFANTIL per explicar com funci-
ona l’escola pública, com s’organitza l’AFA, les comissions, etc.  
 
Es tracta de reprendre el fil i incentivar la participació de les famílies.  
 



 

 

4. Extraescolars 
 
Rebem queixes per part d’algunes families sobre el funcionament i el tracte per 
part de la coordinació d’extraescolars. Proposem una comissió extraordinària per 
avaluar la situació del coordinador a nivell professional i prendre decisions.  
 
A part, es necessita més gent a la Comissió d’Extraescolars, ja que van sobrepas-
sats de feina.  
 

5. Beques 
No caldrà pagar cap monitor de suport, ja que s’han aconseguit tots els necessa-
ris. 
 
Hi ha una família que no ha pogut accedir a la beca perquè viuen fora de Barce-
lona.  
 

6. Festa AFA 
 

Pendent fer una avaluació de la Festa d’aquest curs.  

7. Altres 
En el marc del Consell Escolar s'anunciarà l'organització de l'escola pel proper 
curs. Acordem demanar que es comuniqui a tota la comunitat educativa de forma 
clara i el més aviat possible.  
 
 
 

Pau Cabarrocas Garcia 
 
Secretari 


