
26-11-2020



BENVINGUDES i 
BENVINGUTS !!!



   ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta anterior

2. Comissions i GT: Presentació 
i objectius.

3. Participació i estat de les 
comissions.

1. Pressupost 2020-2021

2. Torn de paraules



Vote YES !

1. APROVACIÓ 
ACTA ANTERIOR



Vocals: Albert Pérez, Blanca Sanchez i Pati 
Lains

1- Ombra al pati 
-Crear ombres estratègiques a la pista que serveixin de 

refugi als infants.
-Idees: carpes mòbils, malles d’ombra, instal.lació de 

toldos fixes, pèrgoles, etc

2 -Ambient Land Art: Prendre Tª a Land Art i millorar les 
altes temperatures d’aquest ambient

-Plantes, ventiladors, mallas, elements que generin 
ombra i frescor per evitar que entri la calor.

-Mesuradors de CO2, exercici pels infants de la 
comunitat de grans.
 -Ventiladors per extreure CO2 dels ambients.

Comissió 
de Medi 
Ambient i 
Salut



3-Millorar  temperatures dins edifici.
-Plantes, ventiladors, mallas, elements que 

generin ombra i frescor per evitar que entri la calor.

4-Plantes i heures
-Cobrir les parets del jardí/ pista amb heures 

(bones per la netejar l’ambient de contaminació)
-Altres plantes per l’edifici i jardineres noves del 

jardí.

5-Compostador
-La cuina genera molts residus comestibles i 

voldrien posar un compostador.

6-Ombra Carrer Cartagena

Comissió de Medi Ambient 
i Salut (2)



Comissió de Medi Ambient i 
Salut (3)

GT AMIANT
- Es manté el GT de l’any passat.

GT SALUT
-Sistemes de ventilació dins l’escola: 

Mesuradors de CO2, exercici pels infants de la 
comunitat de grans.
 Ventiladors per extreure CO2 dels ambients. 

-Excursions i  protocols

-Colònies i protocols

-Espai al butlletí COVID Encantat
Comunicació via infografies i suro de l'AFA sobre 

protocols, acompanyament emocional, articles d’interés, contes,…

-Mascaretes personal AFA

GRUPS DE 
TREBALL



Vocal: Soazig Noirault

1. Generar espais de reflexió sobre la diversitat de gènere, 
sexual i familiar:

● tallers de sexualitat online a Grans (gener) i altre format 
per definir a Petit i Mitjans + xerrada per a les famílies.

● material pels ambients.

2. Abordar el respecte a la diversitat cultural i lluitar contra el 
racisme:

● material de Black Barcelona i altres.
● activitats per tota la comunitat educativa.
● playlist entrades relaxades

3. Promoure el respecte a les diferències i la diversitat en el 
marc de la convivència en una escola inclusiva i igualitària:

● publicació de recursos i activitats al butlletí
● material sobre inclusió, bullying, etc.

Pressupost demanat: 1400€

Comissió 
d’Inclusió
 i 
Diversitat



       Organitzar l'acollida de les noves famílies (Stand by)

       Proposar una xerrada de l'interès de les famílies. Per 
aquest curs intentarem aprofundir en els límits per franges 
d'edat.

       Reprendre les activitats del camí escolar.
Per aquest curs ens plantegem:

      

      

       Oferir propostes que ens facilitin reemprendre el 
contacte humà que hem perdut a causa de la pandèmia a 
l'escola.

Comissió de 
Convivència



Comissió Espai de Migdia



€

Comissió Espai de 
Migdia (2)



GT Relacions 
Externes

Vocal: Marta Uriel 

● Mantenir el contacte amb la 
resta d’AFAs de la dreta de 
l’Eixample i crear xarxa a 
través de reunions mensuals.

More 
Peace, 
More 
Love



Comissió Comunicació

Comissió Comiat 6è

Vocal: Ruth Valls 

● Organitzar una festa de comiat 
i el viatge de fi de curs pels 
nois/noies de 6è



Comissió Extraescolars
Vocals: Ruth Valls/Sol Kliczkowski
 

● Navegant enmig del   
temporal Covid



GT Mares i Pares 
Músics

Vocal: Luciana

● En Stand-by (Covid)



Comissió Festes
● en stand by (Covid)

Comissió Comunicació
● en remodelació



3. Participació i Estat de les 
comissions

Crides a la participació efectuades els 
darrers mesos

Comissions “clau” (volum de feina i 
repercussions directes en activitats)

….



4 . Estat del comptes 2019-2020 i 
Pressupost 2020-2021



Pressupost 
curs 

2019-2020



I do 
Magic 

with the 
numbers

:)



PRESSUPOST CURS 

2020 -2021

DESPESES
Gestoria, comissions, Fapac, Tributs 1.200,00
Administrativa 2.400,00
Emergència Covid 2.000,00
Material neteja i desinfecció 1.500,00
Accions prevenció 3.000,00
Adequació climàtica dels espais 3.000,00
Regal 6è 200,00
Vetlladors 1.600,00
Biblioteca 1.500,00
Comissions* 2.500,00
TOTAL DESPESES ESTIMADES 18.900,00

INGRESSOS

Romanent 19-20 7.500,00

Quotes AFA 20-21 12.575,00

TOTAL DISPONIBLE 20.075,00

Total ingressos + romanent anterior 20.075,00
Total despeses 18.900,00
Romanent 20-21 1.175,00



               Votació pressupost

   Vote !



 Torn

Paraules

de



Institut AF
- Obertura
- Adscripció



Ara d’avui!



GRÀCIES
!!!

MOLTES


