REUNIÓ JUNTA AFA ESCOLA PIA CALDES
Google Meet

20:00 HORES

ORDRE DEL DIA I ACTA 22-10-2020
Assistents presencials: Emili, Eli, Pepi, Yolanda, Vero, Ester.
Assistents connectats: Pares de la Paula Blanco (TCAI), Anna (Berta Moreno P3 A),
Jezabel Sanchez (Unai Cazañas P3D), Maria Taulats Pahissa (Pau Madorell 2n BATX
Tecnològic), Pares d’Adara Martín Lairisa P4 – A, Ester Vilà (Júlia i Fiona Gilboy 4ºB),
María José Domínguez (Víctor Sánchez 4t ESO Salut), Pare de Claudia Romero
(2nD), Marta Casals (Pol Riu Casals 1r de Batx social), Rosa Cinca (Oriol Garcia Cinca
de 1er Batx. Salut), Sílvia Peramarch (Guillem Moreno Peramarch 2n ESO D), Mare
Arnau Collado Bisbal P3B. No sóc delegada. Àngels Cadafalch (Mariona Artesero
P3B), sóc delegada. Rubén i Montse (Gala Zambrano Rovira P3C), Monica Camarasa
(Marti Calmaestra de P4B i de Eric Calmaestra de 2n C), Montse Pascual

(Pau

Camara 6èB), Danilo Aguilar Armijos (Raul Aguilar Castillo, i no sóc delegat. Natalia
(Martina Anglés P4D), Elisabet Chaves (Thaïs Mora 6èD), Montserrat de Castro (Pau
Montsalvatge 3r B), Noelia Pelayo (Maria i Xabier Pavón 1er D), Arnau Rivera Garcia
(Arnau Rivera TCAI), María Tinoco (Elsa Amaya P4C), Bárbara de Miguel Bouzas
(Iago Torres P5D), Josep Manel Aribau Jove (Laia Aribau Gisbert TCAI), Ignasi
Gascón (Ona Gascón P4B), Marta Casals (Marta Serra Casals 1r Batx social), Maria
Tortella (Laia Creus 1er B), Mari Carme Laglera Canals (Ivet P5C), Arantxa Ariza (Iker
y Alma Arribas 1erD), Montse Casabayo Casanovas (Mariona Lacruz 2n A), Francina
Coral Prades (Marc Pey P4D). No sóc delegada. Alexia Blaya (Èlia P5 i Ivet 2on),
Veronica Bernabeu (Valentina Pedigglieri 4rt C), Patricia Quispe (Mireia), Judith
Serrano (Carolina Viu P4A), Jenny Maye (Martí Pros 6A). Ingrid (Laia Gonzalez P3),
Elena (Carla Laguarda 4rt B), Cristina Morral (Martina Soler 1er ESO B), Evelyn
Serrano (Mireia Porras 2º ESO A), Esther Franquet (Jordi 4tA), Miguel Caudevilla (Ona
Caudevilla P4 B), Simona Raverta (Emma Serra 4t ESO Socials+Filo), Leticia Martin
(Marc Vera P4 B), Nuria Vila (Arnau David Vila 5è D i 3r ESO D), Ana (Janna Ramírez
P3 D), Ana (Paula Rodriguez P5A), Sílvia Graell (Emma Sánchez 1rA Primària),
Meritxell (1er ESO D), Mónica Giménez (Martina González 1rA), Cristina Gracia (Aleix
Domínguez 3rA), Sergi Burgada (Arnau Burgada 1r C), Albert Cacho (Júlia Cacho
P3B), Lourdes (Biel Foixench 3D), Vanessa (Lucía Montalvez 1º B), Carme
Puigdomenech Puig (Àlex i Abril Ordiales 5èC i 4rtD), Jonatán (Sara i David Alonso
Banyuls 1rC i 5èB), Cristina (Hugo Perez 3 eso C), Mare Abril Sances (TCAI), Lucia

Gratiela Tufaru (Lucia, madre de Aroah Jiménez 2on D Primaria / Julia Jade Jiménez
P3D. No soy delegada. Laura Hernan (Berta Formiga 6è C), Mireia Molins (Eulàlia i
Tomàs Nadal 6èB), Gloria Riera (Aleix Trullén 3 ESOA), Patricia Quispe (Mireia 3rC),
Manuel Martinez (Jana Martinez P4D). No som delegats. Patricia Caiza (Arnau Caiza
2ºD), Mare Carla i Silvia Pujol, Mónica Soria (Xavi 6éA i Marc Manzano 3er D), Mare
Víctor Finestres (1erA Primària).
Convocats i connectats tots els pares i mares de l’escola que formen part de
l´Associació de Famílies de l´Escola Pia de Caldes de Montbui, i, especialment, a tots
els delegats i membres de les comissions col·laboradores, a l´Assemblea General
Ordinària d’enguany, que es celebra per via telemàtica, on line mitjançant google meet,
s’inicia la reunió a les 20:10 minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
Pepi agraeix l’assistència i, als delegats, exercir com a delegats/des durant
aquest proper curs.

2.

Informem que per al curs 2020-2021 segueix la mateixa Junta i proposta
de càrrecs però que per al curs 2021-2022 els 4 càrrecs (presidenta,
vicepresident, tresorera i secretària) quedaran deserts.

Els membres que els ocupen ja han notificat que aquest serà el seu darrer curs
com a membres de la Junta de l’AFA. Pel què fa a la ocupació del càrrec de
tresorer/a caldria que algú anés coneixent-ne el funcionament.

3. Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva per al curs 2020-2021.
Pepi informa quins són els càrrecs i els membres que els estan ocupant.
President/a: Pepi Piedra

Vice-president: Emili López

Secretàri/a: Ester Guerrero

Tresoreria: Eli Busquet

Vocals: Yolanda Cañero

Marta Hernández

Verónica Díaz

Abigail Linares

S’aproven totes les candidatures per majoria absoluta.

4. Ampliació dels membres de la Junta Directiva (*).

Pepi informa que es presenten com a nous/ves membres i vocals, de la Junta,
que van enviar a títol individual, un e-mail a: afa.piacaldes@gmail.com abans
del 20 d´Octubre de 2020:

-Lourdes Martínez
-Ingrid Iranzo
- Lucia Gratiela Tufaru

S’aproven i accepten totes les candidatures per majoria absoluta.

5. Pia & Go 2020
Emili explica què és Escola Pia Catalunya i de quina manera, com a AFA, hi
estem implicats i vinculats. Annexem enllaç.
https://www.escolapia.cat/suportmutu/
Així mateix, també informa del format de la Pia & Go d’enguany i de quina
manera hi podem col·laborar per tal de fer posibles els projectes als que van
destinades les aportacions. Annexem enllaç.
https://piaandgo.escolapia.cat/

6. Notificació de com i quan es farà l’entrega de la loteria de l´AFA als
delegats/delegades.

 La carpeta, que s’entregarà a cada delegat/da, conté una llista de grup
classe, una carta de funcionament, els números amb les matrius i sobres per
a posar-hi els números, sense la matriu, en el moment d’entregar-los als
pares.
 La compra de loteria és voluntària.
 El número d’enguany és 06405.
 Cada talonari val 20€, 10 butlletes de 2 € cada una.
 Heu d’entregar les 10 butlletes a cada família i guardar la matriu amb els
20€.

 L’ingrés s’ha de fer al compte de l’AFA del Banc de Sabadell, c/c ES68 0081
0028 6400 0123 1033.
 Termini: fins el 23 de novembre 2020.
 La setmana del 23 al 27 de novembre cal fer la devolució de les carpetes, el
llistat de classe, les matrius venudes, els talonaris no venuts i una copia
impresa del resguard de l’ingrés.
 Si alguna família vol més talonaris que els demani a les delegades i elles ho
gestionaran parlant directament amb l’AFA.
DIES DE REPARTIMENT DE CARPETES
Divendres 23/10/2020 De P3 a P5
Dilluns 26/10/2020 De 4rt ESO a CAI
Dimarts 27/10/2020 De 1r a 3r d’ESO
Dimecres 28/10/2020 De 1r a 3r de Primària
Dijous 29/10/2020 De 4rt a 6è de Primària
7. Relació de les Comissions Existents a l’AFA.
Es mantenen les mateixes comissions que l’any anterior però de moment sense
poder executar activitats. S’obre la possibilitat d’incorporació a les comissions a
tots els interessats.
Comissió de Comunicació i TICs (nova)
Aquesta comissió s’encarrega de la pàgina web, xarxes socials, banners,
presentacions, imatge...
Comissió d’idiomes per a Pares i Mares Comissió de tallers i manualitats
S´encarrega de filtrar,valorar i realitzar les diferents propostes de tallers i
manualitats.

Comissió Tarda de la Família (nova)
S’encarrega de la coordinació i organització de les diferents activitats
proposades.

Comissió Xocolatada Solidària
S’encarrega de la coordinació i organització de la xocolatada solidària
(inscripció, informació, difusió, execució) .

Comissió de Corpus
S’encarrega de la coordinació i organització de la festivitat de Corpus,
concretament de les catifes que es fan en representació de l’escola i la
coordinació amb acció cívica calderina (reunions prèvies i emplaçament) i amb
l’escola (pels dissenys que es reproduiran).

Comissió de Festes
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació i organització de les diferents
festes com són: festa de fi de curs, graduació batxillerat i graduació 4rt ESO.
Comissió de Menjador
S’encarrega de la supervisió dels menús i proposta de modificacions en cas
que es consideri necessari.
Realització d’activitats i tallers relacionats, xerrades café…
Comissió d’esports
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació de les activitats de les famílies
(adults), relacionades amb esports. També s’encarrega de la organització del
Torneig Rosario Sánchez infantil (reunions prèvies, informació i coordinació).
Comissió de Millora d’espais
Aquesta comissió s’encarrega de detectar espais a millorar i promoure la
participació activa dels pares per a donar sortida a aquestes millores, sempre
per parlar-les i proposar-les a l’escola.
Es convida a tothom qui vulgui a participar en el grau d’implicació que
esculli segons disponibilitat i preferències. Es pot fer individualment o per
grups de pares i/o amistats ja existents amb habilitats interessos per
alguna de les comissions.

Es contemplarà la possibilitat d’obrir altres comissions a petició de les
famílies sempre hi quan hi hagi les persones per a fer-ho possible.

8. Informació de la gestió i valoració de les activitats que habitualment
organitzava l’AFA durant el curs.
La Junta de l’AFA informa que anirà revisant i valorant, amb temps i previsió,
les activitats trimestrals realitzades en els darrers cursos per tal de plantejar si
es poden portar a terme segons la situació de cada moment i/o si es poden
realitzar en un altre format. Per ara s’informa que les activitats del primer
trimestre, ja siguin tallers o activitats de pares, no es portaran a terme ni
s’obriran inscripcions.

9. Tancament comptable Curs 2019-20 i presentació Pressupost Curs 202021.
Eli Busquet repassa les despeses i ingressos del curs passat i informa d’un
superàvit. El motiu és que degut a la pandèmia no es va poder realitzar cap
activitat des de l’AFA des del 13/03/2020 i, és just durant el tercer trimestre
(graduacions, festa fi de curs, tallers...) que es consumeix la major part del
pressupost. Per això des de l’AFA, entre juliol i setembre i aprovat en Junta, es
va procedir a invertir part d’aquest sobrant en mesures de protecció i tècniques
(càmara tèrmica, estores desinfectants, termòmetres, plats wifi...).
S’aprova el tancament comptable per part de la totalitat dels assistents.

10. Precs i preguntes.
 Arantxa Ariza (20:16) comenta que tots els productes de la Pia & Go
estan esgotats excepte les samarretes. Jenny Mayé comenta que ho
acaba de veure i que així és. Arantxa Ariza pregunta si hi haurà més de
la resta de productes.
Des de l’AFA se li respon que no, que els productes es gestionen des de la
web de la Pia & Go i que des de l’escola i/o la Junta de l’AFA no tenim opció
de més productes que els reservats per la web, que són els que arriben.
 Esther Franquet (20:22) pregunta a quina hora es recullen les carpetes
de loteria. Núria Vila li respon que a partir de 17:15 però que no sap fins
quina hora. I Bárbara de Miguel pregunta el lloc de recollida. Altres
membres connectats s’afegeixen a aquestes preguntes entorn a la
recollida de la loteria.

Des de l’AFA es concreta que tothom haurà de recollir la loteria al patí de la
ESO i que l’entrada serà per Pi i Margall, per la mateixa porta del patí. Els
horaris seran de 17:15 a 18:15. Si algú no hi pot assistir el dia indicat ho ha
de notificar, ja que només es portaran les carpetes dels que els toqui recollir
aquell dia, a menys que s’hagi notificat prèviament per wattsap o per mail.
No es poden distribuir butlletes la venta de la loteria és talonari sencer (10
butlletes) directament de la delegada a la família, a partir d’aquí la família
que faci el què vulgui.
A banda una vegada s’hagi distribuït tota la loteria caldrà esperar fins la seva
recollida per tal de poder disposar de talonaris addicionals si redistribuint els
sobrants del grup classe no és suficient.
 Mireia Molins pregunta com i qui fa el pagament de la loteria.
Des de l’AFA es contesta que a nivell de grup classe la organització és lliure
i el Bizum és una bona opció i pel què fa a l’ingrés, són les delegades les
que han d’ingressar l’import de la totalitat de la loteria venuda a la compta de
l’AFA i el dia de retorn de les carpetes aportar-ne el justificant de
comprovació. No entregar mai talonaris no abonats.
 Mireia Molins pregunta que si la situació de partida millora, si es podrà
fer alguna activitat presencial.
Des de l’AFA es comenta novament que prèviament a l’inici de cada
trimestre s’anirà valorant la situació en la que ens trobem i decidint en
conseqüència.
 Oscar González pregunta per la data límit de la Pia & Go.
Des de l’AFA es respon que fins al mateix dia et pots inscriure i pel què fa a
donatius encara roman obert més dies. L’única cosa és que per tema de
productes és fins esgotament d’existències.
 Noelia Pelayo comenta que no ha vist cap comissió pel tema de la
jornada contínua, i pregunta si l’AFA té previst crear-lo.
Des de l’AFA es respon que aquest tema es va portar a la Federació d’AFAs
d’Escoles Pies de Catalunya i que es va desestimar. Alguns dels motius i
arguments pels quals es va desestimar, són els següents:
- Un nen de P3, P4 i P5 no pot fer classe de 8 a 14:30 hores.
- Fent 6 hores seguides el rendiment se’n veu altament afectat i per tant
disminueix a mesura que passen les hores.

- Pedagògicament no és positiu.
- A nivell Europeu estan tornant als horaris de matí i tarda per afavorir la
socialització dels infants.
- Hi ha moltes famílies que han escollit Escola Pia per l’horari i la
conciliació familiar. No es pot tenir els infants fent intensiu fins 14:30 i
després que l’escola ofereixi servei de tarda per a les famílies que ho
requereixin.
 Mireia Molins comenta que ens podríem plantejar fer algun taller de
com gestionar les emocions en temps de pandèmia en format online,
expressa que hi ha iniciatives a algunes escoles i funciona molt bé.
Pregunta com ho podria fer per a formalitzar la proposta cap a l’AFA.
Des de l’AFA responem que ho pot fer per correu i així ens queda el registre
per a pensar-hi.
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AmorQueAlimenta que és mare de l'Escola Pia de Sitges i prèviament
ho havia estat d’Escola Pia Caldes, que treballa temes de gestió
emocional i nens.
Des de l’AFA agraïm les propostes essent totes benvingudes.
 Plus Arts (Mare Adara Martin) comenta que des de l'Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès, el pròxim dia 27 d'octubre presenten una xerrada
"educació emocional en temps de covid-19" per Eva Bach, que
requereix inscripció prèvia i que és on line. Explica que ens podem
informar al facebook de l'Ajuntament de l’Ametlla, que allà van penjant
totes les activitats que van fent i que fan molta cosa infantil i familiar.
Des de l’AFA agraïm les propostes essent totes benvingudes.

Finalment es recullen els agraïments per parts dels presents (20:50):
Bona feina, com sempre.
Moltes gràcies per la feina que heu fet i que feu!!!
Felicitats per la feina ben feta!!
Moltes gràcies i fins aviat
Moltes gràcies per la feina i per la paciència
Gràcies per tot l'esforç i el temps invertit.
Gràcies pel vostre esforç!
Moltes gràcies per tota la feina

Gracies a tota l'Afa per l'esforç que feu.

Es decideix deixar 10 minuts més (fins 21:00 h) el xat obert per tal que tothom pugui
exposar els seus dubtes i preguntes. Annexem xat amb les preguntes

A les 21:00 hores es dóna la reunió per finalitzada.

