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

Acta de la reunió de Junta ampliada 

 

Dia:   29 de novembre de 2022 

Hora: 21.00  

LLOC: Biblioteca de l’escola 

 

Assistència: 

11 persones assistents de l’inici al final 

6 persones excusades 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació d’acta anterior. 

2. Presentació formal de la nova junta. 

3. Comissió mixta festa de 6è. 

4. Comissió de Carnestoltes. 

5. Possibles tallers per a famílies. 

6. Actualització de la Comissió Marea Groga amb la qüestió de la dinamització 

d’escola inclusiva. 

7. Festa de Nadal 2022 organitzada per les famílies d’I4. 

8. Dates i horaris de les reunions de l’AFA: retorn enquesta a famílies. 

9. Precs i preguntes 

 

1. Lectura i aprovació d’acta anterior 

S’aprova l’acta de la reunió del 18 d’octubre de 2022. 

 

2. Presentació formal de la nova junta 

Es presenten les persones assistents que formen part de la nova junta:  a la Presidència 

l’Ana Sánchez García el primer any de mandat, amb infants a I3 i 2n, i l’Alba López 

Matamala, amb infants a 2n i 6è el segon any.  Meia Sànchez Belso, mare de 5è, com a 



secretària.  I les vocals: Clàudia Porral, de 6é i 2n, la  Marta Bordes, de 2n i I5, i  l’Andrea 

Obach, mare de 2n.  S’excusen el tresorer Lluís Pascual Agromayor i el vocal Marc 

Rubio. 

 

3. Comissió mixta festa de 6è 

S’explica el document marc per a les festes de l’AFA organitzades per famílies i la festa 

de comiat de 6è, elaborat per la comissió mixta de la festa de 6è, composada per Laia 

Kotz, directora, Laia mare de 6è i Meia com a representant de l’’AFA.   Es destaquen els 

següents elements: 

A la pregunta sobre si han de pagar entrada els no associats (13 famílies a dia d’avui) es 

proposta que la entrada sigui taquilla inversa voluntària per a tothom, amb l’import 

recaptat destinat al projecte PATI. Juntament amb la presentació del document final es 

proposa publicitar el calendari de festes, per informar a les famílies a l’inici de curs.  La 

Comissió de Festes ha de treballar en un document explicatiu de cada festa per 

comunicar-ho a les famílies de cada curs implicat.  Des de I4 compartiran un resum de 

l’organització de la festa de Nadal organitzada per les famílies de I4. 

S’acorda que amb tot el material (infografia/calendari de festes, document marc i manual 

de cadascuna) es farà un “pack informatiu” de les festes organitzades per l’AFA i famílies 

de 6è. 

 

4. Comissió de Carnestoltes 

S’exposen els preparatius fets per la Comissió de Carnestoltes fins el moment.  Entre 

d’altres es comenta que el cost de participació és de 20€, que inclou material de les 

disfresses, maquillatge i preparació de la carrossa, i que no es pot abaixar el preu en el 

cas que alguna família ho demani, perquè la quantitat ha de ser igual per tothom per 

poder cobrir els costos. 

Es proposa la figura de reina de Carnestoltes, pensant en 2 possibles persones, malgrat 

que ningú pot pujar al remolc per temes de seguretat.  Es compta amb furgoneta i remolc 

i l’escola pot deixar en préstec l’equip de música, però cal aconseguir el generador. 

S’informa que s’ha de convocar una reunió amb famílies participants per mostrar les 

disfresses, consistents en tres personatges de Coco (Miguel, Imelda i Hèctor), amb 

maquillatge d’esquelet.  Queda pendent treballar la  música i la coreografia.  Es proposen 

reunions en dissabtes per treballar conjuntament en les disfresses i la decoració  de les 

carrosses, i trobar-se el mateix dia de la rua per fer el maquillatge. 

 

5. Possibles tallers per a famílies 

S’analitza el retorn de les enquestes relatives als tallers per a famílies els principals 

temes que han sortit han estat, entre d’altres, relatius a la digitalització i l’ús de pantalles, 

la salut mental i sexualitat 



Es planteja la proposta de fer un taller al trimestre, i començar amb taller de resolució 

restaurativa de conflictes, ja que el  divendres 2 de desembre en la en Comissió de 

Convivència del Consell Escolar es valorarà com ha anat la formació a nivell de claustre.   

Es crea la comissió Escola de Famílies, impulsada per dues mares presents, la Laura i la 

Neus.   

 

6. Actualització de la Comissió Marea Groga amb la qüestió de la dinamització 

d’escola inclusiva 

Es va fer una crida a InterAFA des dels Alocs, perquè van perdre una TEI.  Es demana 

que la reducció de línies no afecti les contractacions de TEI en el futur.  Això es va 

entendre per les membres de la comissió com una petició de posicionar-nos i de fer 

pressió mediàtica per desplegament decret.  Per aquest motiu es va fer una crida per 

crear una comissió d’escola inclusiva, però com que el tema ja es tracta a InterAFA es 

valora que no cal que es creï una nova comissió, sinó que InterAFA informi a la comissió 

Marea Groga. 

Marea Groga informa que el sistema acordat en cas de pèrdua de línia a Vilassar és un 

sistema cíclic entre les 3 escoles públiques, pactat entre les entre escoles i aprovat per el 

Consell Escolar Municipal, i que ara s’ha presentat al Departament d’Educació.  

L’escenari actual és optimista, perquè malgrat la reducció de natalitat hi ha augment de 

cens a Vilassar de Mar per les nous empadronaments al municipi.   

 

7. Festa de Nadal 2022 organitzada per les famílies d’I4 

La Comissió de festes li ha passat informació a delegat de I4 per organitzar la festa de 

Nadal.  Com que l’activitat és en dia lectiu en principi no es demanarà instància, però com 

que és fora d’horari lectiu es demanarà a direcció ho confirmi. 

La festa serà el divendres 16 de desembre, de 16:30 a 19h, i es faran tallers (arbre dels 

desitjos, postals, manualitats, pinta cares).  No s’oferirà menjar perquè les famílies de 6è 

organitzen xocolatada. 

 

8. Dates i horaris de les reunions de l’AFA: retorn enquesta a famílies 

Es presenten els resultats de les enquestes sobre els horaris de la reunió de junta 

ampliada, 39% ha votat horari actual  i el 58 horari de tarda amb servei de monitoratge, 

amb un total de 33 famílies participants (una família ha votat opció telemàtica). 

El cost de monitoratge ha de ser rentable i que hi hagi augment d’assistència.  Com que 

les circumstàncies personals de la junta han canviat, l’horari de tarda hauria de ser els 

dimecres a partir de les 18h, s’acorda realitzar una nova enquesta entre aquest horari i 

l’actual. 

Les properes reunions seran 31 de gener, 28 de març (on, a més, es realitzarà 

l’assemblea ordinària anual que marquen els estatuts), 30 de maig i 20 de juny. 



9. Precs i preguntes 

- Les famílies assistents de I3 manifestes que volen participar més a l’AFA, i se’ls 

proposa d’assistir periòdicament a les reunions i anar veient les oportunitats de 

col·laboració que van sorgint.  

-  S’informa que l’AFA ha rebut la convocatòria a la reunió del Consell Escolar 

Municipal del proper 14 de desembre de desembre i s’acorda preguntar Direcció 

de l’escola qui és el representant de les famílies de l’Escola Pérez Sala, doncs 

normalment la designació és nominal. 

- Es pregunta si hi haurà activitats de final de trimestre de les extraescolars per 

compartir amb famílies.  De moment, se sap que hi haurà informes trimestrals de 

les activitats de robòtica, anglès, piscina i escacs i que Naïfar proposa realitzar les 

activitats compartides amb les famílies la setmana del 12 al 16 de desembre.   

- Les famílies de 6è vendran de ponsèties i tiquets per la panera a sortejar el 

durant la festa de Nadal el divendres 2 de desembre. 

- Sobre l’acompanyament per part de les famílies a l’activitat de piscina dins 

l'horari lectiu l’escola ha pres la decisió que els pares entren a vestidors de nens 

mentre que les mares poden entrar tant en el de nens com en el de nenes.  Una 

mare planteja que això reforça el paper de cuidadores de les mares i va en contra 

model de coeducació i famílies diverses.  S’aclareix que es va tractar d’un 

malentès perquè l’escola, va demanar la col·laboració només de mares i no de 

famílies (que també inclouria pares).  Davant polèmica generada, s’ha decidit que 

l’acompanyament el faci un servei de monitoratge, en aquest cas composat 

només per monitores noies.  La postura de l’escola és una opció pràctica davant 

els protocols de protecció infància i la demanda de certificat antecedents penals 

als professionals i voluntariat que tracta amb menors.  Es valora que cal tractar 

aquest tema en una reunió amb direcció per tal de demanar explicacions del motiu 

de la professionalització de l’acompanyament, i del fet que aquest sigui només 

amb dones. 

 

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

de Mar el dia 29 de novembre de 2022 a les 23:11h hores. 

 

La Secretària         La Presidenta 

  

 

 

 

       

Avda. Montevideo, 40 08340 Vilassar de Mar El Maresme

www.afaperezsala.com              afa@escolaperezsala.cat  

http://www.afaperezsala.com/

