
 
 
 

ACTA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES (JUNTA 

AMPLIADA) JUNY 2022 
 

 
 

Dia: 9 de Juny de 2022  

Hora: 21:00h  
Lloc: Vestíbul de l’escola 

 

Persones assistents: 

No es van apuntar els assistents en aquesta trobada. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA TROBADA MENSUAL DE FAMÍLIES D’ABRIL DE 

2022 

 

S’aprova. 

 

2. INFORMACIONS DE L’AFA 

 

S'informa que mica en mica anem sabent més informació en relació a l'allargament de l’horari 

del setembre del curs 2022-2023 i en relació al tipus d’activitats que caldrà fer des de l’escola. 

Se sap que la ratio serà d’1 monitora cada 16 alumnes. 

Cal acabar de resoldre els dubtes, amb la direcció de l’escola, sobre si aquests monitors podran 

ser contractats per l’AFA, com s’haurà de gestionar els IVA, si aquesta contractació serà amb 

factura per a l’AFA o no, qui farà la coordinació de la contractació, si haurà de ser l’Equip 

Directiu… 

 

S’informa que es renovaran 3 càrrecs de la Junta Petita a l’assemblea del 2022. 

 

3. COMISSIONS  

Economia:  

Cap novetat. En general tot està en ordre. 

 

Temps de migdia: 

Exposen l’estat del concurs de cuina. Fins aquest moment s’han presentat 4 empreses al 

concurs: Ecoarrels, Valors i dues més (que ja han estat descartades). Dilluns les empreses 

finalistes vindran a fer inventari per a poder pressupostar tot el tema maquinària de la cuina. 

Pel que fa al menjador dels cursos de 1er i 2n, informen que aquesta setmana han fet les proves 

per mirar d'encabir els quatre cursos ens els dos torns del menjador. En general la valoració del 

primer torn (avui amb 110 infants petita) ha estat més o menys bona i la del segon torn (125 

infants grans) ha anat regular (ha servit per veure que no hi caben tants infants grans al 

menjador. Estan encabint 6 grups en cada torn (en comptes de 4). 

Comunicació:  



Cap representant ve a la trobada (recordem que cal que totes les comissions estiguin 

representades amb, almenys, un component de la comissió) i no ens han passat informació per 

a traspassar. 

Acollida i cangur: 

Pel que fa al Casal del mes de juny, informen que les places ja estan plenes. 

Casal d’estiu:  

Informen que un cop tancades les preinscripcions tenim que a la 1era i 2a setmana hi ha llista 

d’espera, la 3era està plena i la 4a i 5ena hi ha molta gent apuntada tot i que encara queden 

algunes places lliures. 

Exposen que, sembla que hi ha famílies que no han rebut els mails de la reunió informativa. La 

reunió va anar molt bé. 

Pel que fa a tot l’aspecte organitzatiu, les sortides i excursions estan ja totes més o menys 

definides, que l’equip està treballant i avancen que l’ambientació anirà al voltant d’un arbre. 

Informen que en breu faran la reunió informativa de les famílies (prevista pel 23 de maig). 

Web:  

Cap representant ve a la trobada (recordem que cal que totes les comissions estiguin 

representades amb, almenys, un component de la comissió) i no ens han passat informació per 

a traspassar. 

Activitats en horari no lectiu:  

Cap representant ve a la trobada (recordem que cal que totes les comissions estiguin 

representades amb, almenys, un component de la comissió) i no ens han passat informació per 

a traspassar. 

Festa fi de curs: 

Informen de com estan anant. En general tot està molt enllestit però exposen una mica de 

preocupació en quant a la participació de les famílies (demà enviaran una nova graella per a que 

les famílies s’apuntin en en alguna tasca). 

Finalment la rifa la cobraran en efectiu i no hi haurà la possibilitat de fer-ho amb el datàfon (ja 

que així ens assegurem que quadrem bé la caixa del bar i la de la rifa). 

Inclusiva:  

Valoren molt positivament el Barrufacrispetes, tot i que el tema llum va endarrerir una mica la 

sessió i l’hora d’inici de la pel·licula. Per aquest fet, estan valorant fer un canvi de dates i fer 

l’activitat el mes de setembre/octubre que, encara no fa fred i es fa fosc abans. 

4. TORN OBERT DE PARAULES 

 
Es posa sobre la taula l’acumulació de famílies a l’entrada i la sortida de Joan Güell (la d’infantil) 
amb la no entrada de les famílies dins l’escola. Algunes famílies valoren que és perillosa aquesta 
acumulació de gent, que moltes d’elles han d’esperar al carril bici (amb la perillositat que això 
suposa). Es demana desplaçar l’aparcament de bicicletes i posar una barana al límit de la vorera 
al llarg de tot aquest tram de carrer per a millorar la seguretat. 
 
ES FA CRIDA A NOUS MEMBRES DE FAMÍLIES PER A QUE ES VAGIN AFEGINT A TOTES 
COMISSIONS JA QUE EN TOTES CAL UN RELLEU IMPORTANT. 
 



Es convoca la propera Trobada Mensual de Famílies (Junta Ampliada) per al 15 de setmbre de 
2022 a les 21h al vestíbul de l’escola. 
 

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com 

 

Per a aquelles famílies noves a l’escola o que assisteixen per primera vegada a una Trobada 

Mensual de Famílies (Junta Ampliada) s’informa que poden trobar tota la informació relacionada 

amb el funcionament de l’AFA al següent enllaç: https://escolabarrufet.cat/afa/ 
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