
ASSEMBLEA AFA Escola Pere Vila

23 de novembre 2022



ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acte darrera assemblea

2. Presentació

3. Extraescolars

4. Menjador

5. Activitats Nadal: decoració i Oncle

Buscall

6. Comissions mixtes

7. Curs de català

8. Revolta Escolar i Bicibus

9. Colònies i finançament

10. Xerrades formatives famílies: 

propostes

11. Torn obert de preguntes i propostes



2. PRESENTACIÓ

- Actualment a la JUNTA de l’AFA som 6 persones amb càrrec

- El curs vinent cal una nova junta!!!

- 1 persona administrativa i coordinadora (Marcela)

- 1 persona d’enllaç entre escola – delegats/des – AFA

- Tenim 134 famílies sòcies (el curs passat el vam acabar amb 152 famílies!)

- 5 comissions mixtes (amb mestres) amb representació de famílies: Hort, 

menjador, biblioteca, festes, gènere i diversitat.

- Revolta Escolar i Bicibus, gestió de la web i del domini

- 1 persona d’enllaç amb la Coordinadora d’AMPES/AFES Eixample Dret



3. EXTRAESCOLARS

- Aquest any tenim 9 extraescolars a infantil i 13 a primària. Algunes amb 2 

o 3 grups cadascuna. Total de 30 grups (12 inf. + 18 prim.)

- Competició: bàsquet, futbol i judo. 

- Divendres a les 18 h. Futbol

- Dissabtes a les 10:30 Bàsquet

- Judo: 3 cops l’any

- Extraescolars anglès a primària: proposta famílies de reactivar-la. 



4. MENJADOR

- Nova coordinadora menjador: Eva (coordinacioperevila@fundesplai.org)

- Problemes amb les inundacions: situación actual

- Volem queixar-nos al Consorci com a famílies: carta i recollida de 

signatures.



5. ACTIVITATS NADAL: DECORACIÓ I ONCLE BUSCALL

- Des de l’escola ens demanen reprendre la decoració de Nadal de l’espai

exterior de l’escola (es feia abans de la pandèmia)

- Necessitem algú amb idees que ho coordini: 

- Pensar una idea de decoració

- Crida a les famlíes per portar material 

- Un dia de taller col·lectiu + 1 dia per col·locar tot



5. ACTIVITATS NADAL: DECORACIÓ I ONCLE BUSCALL

- Com cada any, hem trucat a l’Oncle Buscall que vindrà acompanyat del 

seu cosí a portar-nos el Tió a l’escola. Un personatge màgic!

Si voleu saber més d’aquesta tradició: 

https://onclebuscall.wordpress.com/

https://youtu.be/xxK2D1xlQ8s

https://onclebuscall.wordpress.com/
https://youtu.be/xxK2D1xlQ8s


6. COMISSIONS MIXTES

- HORT

- BIBLIOTECA

- MENJADOR

- GÈNERE

- FESTES

- DIVERSITAT. Festa de la Diversitat: Europa 

(6 de maig del 2022)

Necessitem
crear un grup de 
famílies que es 
coordini amb la 

comissió de 
diversitat. 



7. CURS DE CATALÀ

- Cada dijous de 15 h a 16 h a la Biblioteca de l’escola

- Classes de conversa en català

- A càrrec del Jordi Torrent, un pare de l’escola

- Preguem puntualitat i compromís. 

- S’ha creat un grup de whatsapp. Vols formar-ne part? 

Vols ajudar amb les classes?



8. REVOLTA ESCOLAR I BICIBUS

- Per què tallem 1 divendres de cada mes el Pg. de Lluís Companys?

- Proper tall: divendres 2 de desembre de 16 h a 16:45 h.



8. BICIBUS

- Gràcies als esforços i il·lusió de varies famílies de l’escola el curs passat

vam estrenar el BICIBUS de CIUTAT VELLA

- I aquest any estrenem un nou tram, el BICI BUS de FORT PIENC.

8:45 h 
cantonada 
Wellington amb
Pujades



9. COLÒNIES I FINANÇAMENT

- Alumnes de 6è tenen el viatge de fi de curs, festa i el llibret. 

Organitzen venda de passtissos els dimarts, tombola (dinar de 

Tardor), panera de Nadal, etc. 

- Alumnes de 3r i de I5. Què podem fer perquè sigui més economic 

sense solapar-nos?

- Proposta de fer 1 Merkadigne de Joguines al desembre?

- Vendre pastissos els dies de Revolta? els divendres de partit?



10. XERRADES FORMATIVES FAMÍLIES: PROPOSTES

- Comunicació No Violenta

- Les tecnologies i l’impacte en el desenvolupament infantil

- Bullying

- Primers auxilis

- Educació sexual

- Nutrició + excursió exposició Fundesplai

- Etc. 

En podrem fer 3 o 4 xerrades. Proposeu temes!



11. TORN OBERT DE PREGUNTES I PROPOSTES

@AFAPereVila  | www.afaperevila.org | web@ampaperevila.org

http://www.afaperevila.org/


GRÀCIES, FAMÍLIES!

@AFAPereVila  | www.afaperevila.org | web@ampaperevila.org

http://www.afaperevila.org/

