
 
 
 
 
 
                            Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar  

Acta de la reunió de Junta ampliada 

 

DIA:   31 de gener de 2023 

HORA: 21.00  

LLOC: Biblioteca de l’escola 

 

Assistència: 

10 persones assistents de l’inici al final 

6 persones excusades 

 

Ordre del dia: 

1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Retorn de l’enquesta sobre els horaris de reunions. 

3. Valoració de la festa de Nadal organitzada per les famílies d’I4.  Properes 

festes:  Sant Jordi (famílies de 2n) i Fi de curs (famílies de 4rt). 

4. Carnestoltes 2023. 

5. Captació de fons per a l’AFA: proposta d’acció a la primavera. 

6. Activitats de la Comissió Escola de Famílies. 

7. Acompanyament de famílies en activitats escolars. 

8. Demanda d’ús d’espais per part de Naïfar. 

9. Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. 

10. Resum de la reunió del Consell Escolar Municipal. 

11. Retorn de la reunió de la Comissió de Convivència del Consell Escolar sobre la 

formació de Resolució de conflictes de forma restaurativa. 

12. Retorn de la Comissió d’Hàbits Saludables. 

13. Ús de TPVEscola per els pagaments a l’AFA. 

14. Canvi de nom en els registres on encara consta l’AFA com a AMPA. 

15. Precs i preguntes. 

 

 

 



1. Lectura i aprovació d’acta anterior 

S’aprova l’acta de la reunió del 29 de novembre de 2022. 

 

2. Retorn de l’enquesta sobre els horaris de reunions. 

Es presenta el retorn de l’enquesta enviada a les famílies per valorar el canvi en l’horari 

de les reunions de l’AFA, i malgrat haver poca diferència en el nombre de vots (55,6% 

a favor de l’horari actual davant el 44,4%, d’un total de 27 vots) es decideix mantenir 

l’horari actual. 

Tanmateix, es proposa un model bimodal:  presencial amb opció de participació online.  

Es necessitarà un ordinador portàtil amb connexió a internet i un micròfon/altaveu, així 

com alguna persona encarregada de gestionar les aportacions del xat online.  En la 

propera convocatòria de reunió s’adjuntarà l’enllaç a la reunió amb Google Meet. 

 

3. Valoració de la festa de Nadal organitzada per les famílies d’I4.  Properes 

festes:  Sant Jordi (famílies de 2n) i Fi de curs (famílies de 4rt). 

Les famílies de I4 organitzadores de la festa de Nadal han enviat un resum de les 

activitats realitzades, que es compartirà amb les properes promocions. 

D’altra banda, es comenta que s’han de començar a reservar els inflables de la festa 

de 4rt.  Les famílies organitzadores el curs passat compartiran el llistat de contactes. 

Sobre la festa de Sant Jordi, organitzada per les famílies de 2n, s’informa que 

habitualment es realitzaven tallers. 

Finalment, es comenta que està pendent de revisió el document marc d’organització de 

festes per part de la Direcció de l’escola. 

 

4. Carnestoltes 2023. 

La comissió de Carnestoltes explica els motius per la suspensió de la participació en la 

rua de Carnestoltes 2023 del municipi.  Aquest curs s’ha produït la renovació de les 

membres de la comissió i es va començar tard amb la planificació de les activitats.  A 

més, no hi ha hagut el quòrum que es considerava oportú per tirar endavant l’activitat 

amb el poc temps de què es disposava. 

Es proposa mantenir la idea de disfressa per l’any vinent, doncs els prototips de les 

disfresses d’enguany ja estan fetes, i activar de nou la comissió durant el curs per tal 

de presentar a les famílies la proposta pel Carnestoltes 2024 en el mes de setembre. 

S’agraeix la feina feta per les membres de la Comissió i la participació de les famílies 

implicades en les reunions realitzades fins ara i que s’han apuntat a la Comissió de 

Carnestoltes. 

 

5. Captació de fons per a l’AFA: proposta d’acció a la primavera. 

S’havia plantejat en altres ocasions la realització d’una festa de germanor entre les 

famílies de l’escola, que inclogués alguna activitat tipus vermut o botifarrada, però es 

valora que aquesta proposta té moltes similituds amb la festa de fi de curs de l’AFA, 

organitzada per les famílies de 4rt.  Per aquest motiu, es planteja en lloc de d’aquesta 



nova acció fer una activitat per a la captació de recursos per al projecte de pati dins la 

festa de fi de curs de l’AFA, com ara una tómbola o quina. 

Es comenta la proposta que l’AFA produeixi un calendari escolar, fet amb dibuixos de 

l’alumnat, proposta que compta amb el vistiplau de Direcció per a que sigui un projecte 

d’escola:  els nens i nenes faran els dibuixos durant aquest curs dins l’activitat de 

l’aula,  i des de l’AFA es prepararà el disseny per a la seva venda per Nadal.  Cal 

avaluar els costos de maquetació i d’impressió per fixar el preu.   

També es planteja la venda d’altres productes de merchandising (kit de benvinguda 

que inclogui bosseta i tovalló per famílies d’infantil; la bata de menjador; carmanyoles; 

ampolles...)  Es demana la col·laboració de les famílies en la proposta de productes o 

idees. 

Finalment, s’informa que el benefici de les fotos de classe d’aquest curs (1€ per 

fotografia) recaurà en l’AFA per al projecte de pati.  Les fotografies es faran al març, 

per part de la mateixa fotògrafa que anys anteriors, i es posaran a la venta, per part de 

l’AFA, en el mes de maig.   

El preu final de venda dependrà de la fotògrafa, però com a novetat es podran fer 

reserves i pagaments a través de TPVEscola, malgrat té un 2% de comissió sobre 

cada transacció es considera que es pot assumir el cost perquè és millor opció que 

gestionar les vendes en efectiu.  En la circular informativa de la realització de les fotos 

s’inclourà l’enllaç per la reserva.  El dia de la recollida es podrà fer pagament 

directament amb el mòbil, o es disposarà d’un ordinador a la taula per gestionar els 

pagaments. 

 

6. Activitats de la Comissió Escola de Famílies. 

La Comissió Escola de Famílies ha estat estudiant la viabilitat d’oferir tallers, valorant el 

risc de la poca participació per part de les famílies.  Organitzar activitats pròpies 

requereix temps de planificació per la qual cosa de moment han valorat les propostes 

formatives existents. 

Informen que l’AFFAC ofereix cursos virtuals gratuïts de criança positiva i Cursos 

gratuïts i que els membres de l’AFA s’hi poden apuntar.  Es valora enviar una circular a 

les famílies amb la informació dels cursos per tal que qui vulgui s’hi pugui apuntar a 

títol individual.  Cal incloure en la circular el número de soci de l’AFFAC, per si ho 

demanen en el formulari (458).  Es demanarà a l’AFFAC si poden fer retorn del nombre 

de persones apuntades per valorar la participació. 

Altres propostes que sorgeixen són aprofitar els Patis Oberts per fer xerrades en el 

mateix moment, amb la possibilitat d’organitzar-ho conjuntament amb Interafa.  També 

difondre les xerrades que es fan des de l’Espai Famílies, organitzades per 

l’Ajuntament. 

Es planteja que quan es faci difusió de les activitats es pot aprofitar per demanar 

l’opinió sobre temàtiques de tallers, etc. per anar creant interès. 

 

7. Acompanyament de famílies en activitats escolars. 

Hi havia una família interessada en aquest tema, però ja s’hi ha contactat directament 

per correu electrònic. 

 



8. Demanda d’ús d’espais per part de Naïfar. 

Naïfar ha demanat espai per emmagatzemar material de les extraescolars dins el 

despatx de l’AFA, perquè l’armari que s’havia comprat anteriorment ha quedat petit.  

No s’hi està d’acord, perquè implicaria que Naïfar disposés de les claus del despatx, 

que s’haurien de compartir per les diferents activitats.  La contraproposta és fer un 

armari nou, fet a mida, en el vestíbul a sota escala.  Com que és un espai compartit 

amb escola, la Direcció de l’escola ha proposat demanar-ho a l’Ajuntament com a 

millora per a realitzar l’estiu.  Tanmateix, també es planteja que el cost l’hauria 

d’assumir Naïfar, ja que és per la seva activitat. 

 

9. Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. 

Aquest any els Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de Vilassar de Mar estan 

centrats en els ODS, per a més informació es pot consultar la web municipal:  

https://www.vilassardemar.cat/participacio/pressupostos-participatius/pressupostos-

participatius-2022-2023 

Hi ha dues opcions que es valoren per presentar a la convocatòria de pressupostos 

participatius: 

- La proposta de la Direcció del centre és acabar les finestres, doncs l’estiu passat es 

va fer la façana principal, també amb el suport dels pressupostos participatius, i 

queden 3 façanes i l’aulari.  Aquesta proposta es podria emmarcar dins l’Objectiu 4 de 

les bases de participació dels Pressupostos Participatius: Garantir una educació 

inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la 

vida per a tothom. 

- Des de l’AFA la proposta és el projecte de pati, tot i que el projecte concret encara no 

està definit perquè s’està en la fase de diagnosi de com hauria de ser el pati amb 

criteris educatius.  

D’altra banda, es comenta la opció de presentar una proposta de servei com Interafa, 

presentant un projecte en comú per cobrir vetlladores, però sembla que aquest curs no 

hi ha tanta necessitat. 

En aquest punt, tractant sobre necessitats d’inversió, s’explica per part de la presidenta 

de l’AFA que l’escola ha presentat una proposta de millora de la biblioteca, amb un  

mobiliari en forma de grades per crear diferents usos i espais, i es demana a l’AFA si hi 

podria col·laborar. 

El plantejament de l’AFA és que les aportacions a l’escola es destinen ara el la seva 

totalitat al projecte pati. Es comenta que s’ha demanat repetidament que l’escola faci 

un projecte unitari a principi de curs i no demandes contínues.  Una altra opció és que 

es faci una aportació fixa a escola i que es destini al que l’escola consideri, però quan 

s’havia fet així, el problema era que no hi havia retorn per part de l’escola de en què 

s’havien gastat els diners aportats. 

 

10. Resum de la reunió del Consell Escolar Municipal. 

Els assistents a la reunió del darrer Consell Escolar Municipal presenten un resum del 

què s’hi va tractar, destacant els següents punts:   

https://www.vilassardemar.cat/participacio/pressupostos-participatius/pressupostos-participatius-2022-2023
https://www.vilassardemar.cat/participacio/pressupostos-participatius/pressupostos-participatius-2022-2023


- Valoració de l’activitat de lleure educatiu de setembre:  preu baix del servei de 

monitoratge i es destaca que hi havia nens que anaven a dinar a casa i tornaven per 

l’activitat. 

- Incorporació a les aules d’infants provinents de centres d’acollida a dones 

maltractades, el cost de les quals és assumit pel municipi, no es notifiquen a les 

famílies. 

- En la Preinscripció 2023-24 es tancarà una línia d’I3 a l’Escola del Mar i en el curs 

2024-25 dues línies:  una a l’Escola Pérez Sala i l’altra al Vaixell Burriac.  La proposta 

és fer els tancaments rotatoris, però es demana que es tanquin les línies prèviament a 

ofertar-les. 

- La figura de la TEI només està en escoles de 2 línies, es negocia que entre Escola 

del Mar i Els Alocs puguin demanar la TEI per les 2 escoles. 

- La primera promoció de 4rt d’ESO de l’Institut Escola Pla de l’Avellà, que no té 

Batxillerat, s’haurà de repartir entre el Vilatzara i Pere Ribot. 

- L’activitat de Patis obert ha augmentat l’assistència amb l’oferta de tallers temàtics, es 

mantindran cada 2 setmanes. 

- Respecte el projecte Patis, ha finalitzat l’estudi d’usos, com a principal conclusió es 

destaca que no hi havia cap element que tingues en compte els infants amb diversitat 

funcional. 

 

11. Retorn de la reunió de la Comissió de Convivència del Consell Escolar 

sobre la formació de Resolució de conflictes de forma restaurativa. 

Es destaca la voluntat del claustre de visibilitzar la feina feta i seguir avançant en 

aquest àmbit creant un protocol de convivència adaptat a cada espai (menjador, 

acollida....) i donar-los a conèixer a les famílies en jornades de portes obertes i 

reunions d’inici de curs. 

Es planteja com traslladar aquest treball fet a l’equip de professorat a les famílies, ja 

que seria interessant que les famílies coneguessin i poguessin fer ús de la metodologia 

que es fa a l’escola.  Es contactarà des de la comissió d’escola de famílies amb la 

família que ha acompanyat fins ara el claustre per veure com es podria treballar a partir 

d’ara. 

Finalment, es comunica que s’oferirà formació a les dues coordinadores de 

monitoratge del menjador, ja que és un espai on es donen molts conflictes.  La 

formació la realitzarà Esberla i serà assumida per Ecomenja. 

 

 

12. Retorn de la Comissió d’Hàbits Saludables. 

La Setmana de la Salut d’enguany serà entorn el 25 de març de 2023.  Es destaca la 

realització d’una marató de donació de sang i tallers tant per alumnat d’infantil i 

primària com per adolescents.  Quan s’acosti la data es demanarà voluntariat per als 

tallers i per donar suport a les activitats programades. 

 

 

 



13. Ús de TPVEscola per els pagaments a l’AFA. 

Aquest tema ha estat tractat anteriorment, en el punt 5:  s’ha implementat una 

funcionalitat de l’eina TPVEscola que permet opció de botiga online. 

 

 

14. Canvi de nom en els registres on encara consta l’AFA com a AMPA. 

S’acorda fer el canvi de nom de l’associació en els pertinents registres, tot i que 

comporta el cost de realització del tràmit administratiu.   

 

15. Precs i preguntes. 

- AFFAC està fent campanya per l’educació inclusiva i una de les accions proposades 

és presentar una moció al ple municipal.  Com que cal fer-ho a través d’un partit polític, 

es proposa enviar-ho a Interafa, donant un termini per a que s’apuntin les AFA 

interessades, i després enviar-ho a tots els grups polítics. 

- Hi ha una pregunta per a la Comissió de Menjador, de la qual no hi ha cap membre 

present, sobre l’estat del conveni amb Ecomenja. 

 

 

Sense més a tractar, s’aixeca la sessió i com a secretària, estenc aquesta acta a 

Vilassar de Mar el dia 31 de gener de 2023 a les 23:09h hores. 

 

La Secretària         La Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avda. Montevideo, 40 08340 Vilassar de Mar El Maresme

www.afaperezsala.com              afa@escolaperezsala.cat  

http://www.afaperezsala.com/

