
Cardedeu, 23 de setembre de 2020 
Es reuneixen: Alba Garriga, Rosa Serra, Laura Puyo, Sandra Lago, Sara Benito, Gemma 
Vila, Maribel, Alícia, Mariona, Cristina i Aida Escosa. 
 
 
 

1. Benvinguda a P3 (prevista per al 4 d’octubre 2020) 
La benvinguda enguany no es podrà celebrar de manera presencial ja que no es 
poden reunir més de 10 persones en aquest moment i no es preveu que la situació 
sanitària millori. 
Com a alternativa es proposa escriure un petit conte amb els gegants del Granés 
com a protagonistes. Es preveu la data d’entrega  del conte imprès a les famílies de 
P3 la primera quinzena d’octubre. 
Es crea una carpeta al drive on anirem posant fotografies i idees del text a 
desenvolupar. 
 

2. Valoració inici de curs 
Hi ha famílies que han viscut l’inici de curs amb incertesa i no els hi ha acabat 
d’encaixar la manera de transmetre la informació desde l’escola. Hi ha  sensació de 
poca flexibilitat per part de l’escola. 
Les entrades i sortides de l’escola son un punt per reflexionar: 
Hi ha queixes per part de famílies amb més d’un infant a l’escola a qui els ha tocat 
franges horàries d’entrada i sortida contràries amb la qual cosa, s’han d’esperar als 
voltants de l’escola 20 minuts entre les entrades/sortides dels infants. Això suposa 
una complexitat a nivell d’organització important. Es proposa com una possible idea 
reduir les franges horàries d’entrada i sortida a 5 minuts en lloc de 10. 
Les famílies també estan inquietes i volen saber com estan portant els infants les 
ruptures dels grups classe i si els infants reben un recolzament emocional. 
D’altra banda, creiem que és important que la reunió tutor/pares s’hauria de celebrar 
en breu ja que hi ha pares que no coneixen el tutor/a dels seus fills i ni tan sols li 
posen cara. 
En quant a l'ús de la mascareta, les famílies que assisteixen a la reunió exigeixen 
que l’educació física es faci sense ella tal i com recomana el departament de Salut. 
En aquest sentit també es pregunten si els infants estan fent algun tipus de descans 
de mascareta durant la jornada lectiva, i si no s’està fent, demanen estudiar com 
poder fer-lo. 
 

3. Instàncies pendents 
No hi ha instàncies pendents en aquest moment 
 

4. Mobiliari pati + pintar tanques i mur 
el mobiliari nou que ha comprat l’Afa per als patis hauria d’haver arribat a principis de 
setembre, la gestió la va fer l’escola; enviem un mail a l'equip directiu per saber si hi 
ha data d’arribada. 
Es proposa pintar el mur d’un color base i que els infants hi facin un mural. 
En quant a les millores que necessita el Granés, fem una llista de les que veiem com 
a Afa i les consensuarem amb l’escola per tal d’establir prioritats i les reclamarem a 
l'Ajuntament. 



Des de l’Afa creiem convenient recuperar la ràdio a l’entrada dels infants. 
 

5. Estat de comptes i tria de banc 
A data de 23/09/2020 tenim un saldo de 3.107,39 euros. 
Seguirem amb La Caixa però fent ús d’un compte que no té comissions (té un 
conveni amb la Generalitat) i tancarem l’actual. 
 

6. Estat de socis → comunicació altes/baixes; pagament octubre? 
Els cobraments es faran la 2a quinzena d’octubre. Farem comunicació prèvia per 
evitar retorn de rebuts. 
S’ha de preguntar a l’escola si han repartit les inscripcions a P3. 
 

7. Canvi estatuts  
Acordem rellegir els estatuts actuals, estan completament desfassats i potser cal 
actualitzar quelcom més que el nom. 
Respecte al canvi de nom, establim que el nom comercial serà AFA Granés però 
mantindrem com a nom fiscal AMPA. Preguntarem a La Caixa si el fet de fer canvi 
en el nom fiscal hem de fer canvis als comptes i si perdem els avantatges del 
compte sense comissions. 
 

8. PCR 
Desde l’Afa volem transmetre una queixa tant a l'escola com al departament de Salut 
en quant a la informació enviada per a l’autorització per fer PCR. D’una banda, 
creiem que el paper per a l’autorització hauria d’haver estat acompanyat d’un 
comunicat per part de l’escola on s’expliqués tota la informació de la que disposaven 
en aquell moment i clarificar punts que neguitegen a les famílies tipus si els infants 
podran estar acompanyats en el moment de la prova i si aquesta decisió depèn de 
l’escola o de la Generalitat. 
 

9. Precs i preguntes 
Resta pendent que l’escola faci l’enquesta de satisfacció, preguntarem quan tenen 
prevista fer-la. 
 

 


