
ACTA REUNIÓ AFA 11/01/2022 

Comença la reunió a les 21:00h de manera telemàtica. 

Carina, Mireia Munmany, Montse Casellas, Laura Solà, Àngels Fabré, Raquel, Núria Lopez, Bea 
Esquerrà i Núria Plans 

1. Extraescolars:  a primària hi ha hagut 7 baixes i obrim places als que en el seu dia van 
quedar fora. També ho enviem a P3 ja que quedaven algunes places. 
La Cristina de dansa estarà de baixa un mes aproximadament però ha trobat substituta. 
Només hi ha hagut un impagat dels rebuts del 1T 
Casalet de Nadal: creiem que finalment va ser bona opció no fer-lo degut a la poca 
assistència i a les baixes. 
Des de Càrites ens demanen factura dels dos becats i hem de mirar de com fer-ho 

2. Loteria: hi ha un guany d’uns 1.800€. Va funcionar bé tot i que alhora de retornar les 
matrius va ser complicat. 

3. Petos (bus a peu): ja tenen el disseny, però s’ha d’acabar de mirar els logos com es faran 
perquè n’hi ha que no es veuen bé. Es farà rebut/factura pels anunciants que vulguin.  
Falten voluntaris a la línia 1, hi ha infants en espera 
Línia 2 està plena 
Línia 3 queda alguna plaça lliure 
Nova incorporació a la comissió mobilitat 
Han fet enquesta de satisfacció que passaran aviat 
Els dies de pluja son complicats, s’ha de mirar com millorar-ho. També s’ha proposat un 
canvi de monitors en alguna línia per millorar el funcionament. 
Estem a l’espera de l’Ajuntament respecte a millores en alguns trams, ampliar voreres, 
pintar línies,... Han demanat a una empresa que fa estudis de camins escolars que els 
presenti un projecte que esperen rebre aviat 
 

4. Falten voluntaris per pelar fruita i per altres activitats. S’ha de fer recordatori a través 
de delegats o escola per intentar que s’apunti gent. 
 

5. Comissió convivència: s’ha creat i es busca gent per fer una trobada amb l’escola 
 

6. 1er aniversari Bus a peu que serà a l’abril, es comença a plantejar fer una caminada i 
una trobada final a l’edifici de primària. 
 

S’acaba la sessió a les 22:30h 


