
 Afi Escola Òrrius 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AFI DE L’ESCOLA FRANCESC MACIÀ ÒRRIUS  

 
 

Dia:   agost de 2019 
Lloc: Hotel d’entitats 
Persones assistents: Paula Perez, Neus Molins,  Idoia, Fabiola, Mariona, Anna Abelló.  
Excusen l’assistència:  
Redacta l’acta: Anna Abelló  
 
Ordre del dia:   
 
1. Aprovació de l'acta anterior 
Cap esmena, aprovada. 
 
2. Comissions 
 
Tresoreria 
Actualitzem les despeses que s’han fet a finals de curs. 
 
500 euros per portatils i les tablets 
1000? per formació de les arts i assessorament pel curs 2019/2020 
70 euros per una pergola pel pati  
80 euros pel regla d’en Martí.  
 
 
Coses a demanar a l’Ajuntament:  
Mirar la viabilitat de dur a terme una activitat de piscina per una part dels alumnes de l’escola. Quines 
subvencions hi poden haver? 
Hauria de sortir un grup de treball.  
 
 
Escola Nova:  
 
Convivència:  
es valora que les accions dutes a terme han millorat la situació.  
 
Temes a tenir en compte per parlar amb l’equip directiu:  
L’avaluació 
La comunicació amb les famílies.  
Metodologia. 
Objectius curriculars per cursos. 
Com es realitzarà la continuïtat de la convivència aquest curs. 
Proposta de la figura del “delegat/delegada” de cada classe, vinculant el tutor/a amb el grup de 
whatsapp del curs.  
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 Festes : 
Castanyada es valora molt positivament. La llumineta, berenar de castanyes. Es proposa repetir la 
dinàmica.  
 
Nadal: Es proposa fer una o dues lluminetes i no fer la rifa de Nadal. D’aquesta manera serà 
voluntària. Pessebre vivent es seguiria igual que aquest curs però es demanaran més botifarres.  
 
Carnestoltes: es proposarà a l’escola fer les disfresses des de l’escola. Parlar amb l’Ajuntament 
perquè es pugui fer l’espectacle a l’escola o a la Sala. Es proposarà als nens i nenes de cicle 
superior que facin algun espectacle per la resta de l’escola ja que aquest any la Gisela entrarà a 
l’escola per fer teatre amb els alumnes. S’ha de buscar quelcom de quatre a cinc a dins de l’escola i 
demanar si els mestres es poden quedar a aquella hora.  
Donar més visibilitat al Rei Carnestoltes al seu pregó abans de començar la Rua, veure si pot haver 
continuitat amb el rei Carnestoltes que apareix durant el curs.  
Parlar amb el cicle superior per si tenen propostes per fer pel Carnestoltes.  
 
Sant Jordi 
Es proposa pel curs 2019/20: 
fer una bicicletada popular, paral·lament demanar jocs tradicions pel poble. Es proposaria fer-ho el 
cap de setmana de després de Sant Jordi. Es parlarà amb en Toni Perez.  
 
Colònies Familiars 
16 i 17 de maig. S’ha de fer una subcomissió i començar-ho a moure ja el setembre.  
 
Fi de curs 
A inicis de curs es faran els gots de l’escola per poder-los vendre.  
 
Menjador: 
Es vol fer un projecte del menjador, es vol gestionar entre l’escola i la comissió. Durant els anys s’han 
anat fent passos per millorar la gestió i aquest curs es proposa millorar la mirada més pedagógica. 
 
Casal d’estiu:  
Es valora positivament el casal d’estiu. De cares al curs 2019/20, es proposa mirar més empreses 
per, com a mínim tenir més propostes.  
 
 
Comissió d’extraescolars: 
Estan duent a terme les inscripcions d’aquest curs.  
 
Inscripcions a l’AFI:  
Es farà via TPV i formulari web 
 
Precs i preguntes:  

S’aixeca la sessió a les 23.00h 
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