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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’ESCOLA 

CAN MANENT, CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMRE DE 2012

Iniciem la  reunió  de  la  Junta  de  l’AFA a  dos  quarts  de  10,  després  d’haver 

celebrat  la  reunió  extraordinària  de  constitució  de  la  nova  Junta,  de  la  qual 

l’antiga secretària, Mireia Vilaró, n’estén acta.

Assistents:  Núria  López  (Presidenta),  Manel  Herver  (tresorer),  Marta  Vila 

d’Abadal (secretària), Roser Tosi (comissió festes), Lourdes Erquicia (responsable 

casal d’estiu i comissió pati), Esther Corbella (comissió formació), Rosa Gómez 

(comissió menjador), Marta Serret (comissió extraescolars), Eva Calpe i Cristina 

(comissió acollida), Mireia Vilaró (secretària sortint).

S’excusa assistència: David Marginet (vicepresident).

Manel Herver, com a tresorer exposa la situació actual de tresoreria. 

Actualment l’Afa compta amb 180 famílies associades, algunes de les quals han 

fet devolució de quotes, ja sigui per no actualitzar les dades bancàries, o per 

motius aliens a l’AFA.

El saldo a data de 13/11/2012 és de 18.582 €, dels quals 2.200€ pertanyen al 

grup APAKINAMPA, que de moment han demanat de mantenir els diners dins del 

compte de l’AFA, fins que puguin iniciar el procés de gravació del seu segon disc.

Per  part  de  tresoreria  es  té  pendent  actualitzar  la  situació  amb  el  servei 

d’acollida,  ja  que encara s’ha de  fer  el  pagament  dels  rebuts  de  setembre  i 

octubre, així com de normalitzar la situació d’usuaris i pressupost de Casolem, de 

cara al mes de novembre.

De moment ja ha girat 3 rameses de rebuts, de la primera girada de 195, 26 

rebuts van ser retornats. La segona remesa es va fer el 22 d’octubre i la tercera 

l’11 de noevembre, amb un total de 96 rebuts d’extraescolars i acollida.

D’aquesta manera es vol  anar anticipant el  gir  de rebuts per tal  de fer-lo  el 

primer dia de cada mes.

Es comenta el fet de promoure l’associació de famílies que encara no formen part 

de l’AFA,  ja que amb el  que es recull  s’inverteix a tots els  i  les alumnes de 

l’escola (pati, material didàctic, entre d’altres). 
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Comentem la situació de la  comissió de pati, de la qual fins al moment no hi 

havia cap responsable ni referent des de finals del curs passat, ja que la persona 

encarregada no ha seguit.  

Es comenta que des de l’Afa s’hauria d’haver promocionat més la participació de 

la  creació  de  pati  i  tornar  a  reempendre  la  comissió.  La  Lourdes  es  presta 

voluntària per iniciar el contacte amb la direcció de l’escola altra vegada, i ser-ne 

així la responsable d’aquesta comissió a partir d’ara, així com també ho serà de 

la comissió del casal d’estiu.

Es comenta que fins ara les relacions de la  comissió  de pati  i  la direcció  de 

l’escola, havien donat una sensació poc participativa i més d’interès econòmic. 

Per això la Núria, presidenta, comenta que havia començat el contacte amb la 

Núria Calvet, directora del centre, per conèixer quines eren les necessitats per 

part de l’escola i amb què els podríem ajudar des de l’AFA. Segons va exposar la 

Núria Calvet, actualment a l’escola els faria falta un cop de mà en: ordinadors, 

material didàctic i creació del pati.

S’acorda d’ajudar econòmicament la direcció de l’escola a partir d’un pressupost i 

acordar si s’hi participaria o no. Aquesta decisió, però, no serà exclusiva de la 

Junta, sinó de la totalitat de socis que hi estiguin interessats i participin de les 

properes juntes obertes que es volen establir.

Aprofitant aquest punt es comenta el funcionament de la junta i de l’assemblea. 

Les  assemblees  s’anunciaran  i  hi  haurà  ordre  del  dia,  per  tal  que  siguin 

assemblees  estructurades  i  participatives.  A  aquestes  assemblees  només  hi 

podran assistir socis de l’AFA.

Per tant, a partir a la propera assemblea extraordinària es proposarà de fer les 

juntes obertes i  de fer els canvis d’estatuts necessaris  perquè això pugui ser 

possible.

Des de la comissió de menjador, la Rosa, es comunica que tenen concretada 

una reunió el proper dijous 15 de novembre, per conèixer el pla de treball de 

Casolem respecte aquest espai de temps, al llarg del curs 2012-2013. Tanmateix, 

el proper dia 22 de noevembre, tenen una altra reunió amb l’escola i Casolem, ja 

que a partir d’ara aquesta serà una comissió mixta amb el consell escolar.
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Comissió extraescolars, Marta. 

Per començar exposa el tema de les factures d’extraescolars esportius, ja que la 

persona que se n’encarrega, Julián, no havia fet la previsió de l’augment de l’IVA 

al 21%, i ha hagut d’ajustar el preu de quota a 16 euros, assumint-ne ell el cost 

de l’augment de l’IVA. Per això es comenta que a partir de gener, hi haurà una 

augment de la quota, perquè en Julián no tingui un benefici tan ajustat. 

Per altra banda, a les reunions de P4, hi va haver força tibantor per part dels 

pares,  que  aquest  any  han  vist  que  els  seus  fills  i  filles  no  tenen  opció  a 

extraescolars, per una decisió de la direcció de l’escola. Es comenta de tractar 

aquest tema en assemblea de socis, ja que es consensua que la posició de l’AFA 

respecte aquest tema és la de donar resposta a la demanda i necessitats dels 

pares i mares associats. 

Entenem la posició de la direcció de l’escola, intentant que concordin el projecte 

d’escola i les ofertes de l’AFA, però també entenem que hem de donar-hi alguna 

resposta com a representants que en som.

Es planteja, que potser, estaria bé fer un canvi de plantejament d’activitats, i que 

no fossin estrictament extraescolars,  sinó que s’estructuressin les sessions amb 

una estona de berenar i fes les activitats més curtes. 

S’acorda parlar amb els responsables de les activitats extraescolars per tal de fer 

un canvi d’estructura de les sessions extraescolars.

D’acollida, Eva i Cristina, plantegen que s’han trobat que les propostes inicials 

d’hores de monitoratge, segons el contracte acordat al setembre, no corresponen 

a la realitat  a la que es troben actualment. Són diversos els motius que han 

portat que els nombre de nens i nenes usuàries del servei de Bon dia, ha anat 

minvant respecte al juny passat. Això ha comportat que els dos primers mesos hi 

ha hagut menys ingressos que despeses, suposant una pèrdua de 919,81 euros 

per part de l’AFA.

Vist això, les components de la comissió d’Acollida, van comentar a Casolem que 

els  rebaixessin  el  nombre  d’hores  pactat  al  contracte  d’inici  de  curs,  però  la 

resposta no podia ser tan immediata com es preveia, ja que al personal se li ha 

de donar el marge de 15 dies abans de refer-li la contractació. És per això que 

aquestes  pèrdues  han  suposat  les  del  mes  de  setembre  i  octubre,  i  fins  al 
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novembre no es comença amb la nova contractació de monitoratge de 8h, en 

comptes de les 9,5 hores anteriors.

Actualment hi ha 73 nens i nenes usuaris del servei, 64 al matí i 28 a la tarda.

Es comenta que a partir  d’ara s’hauria de canviar  la  forma de pagament del 

servei,  ja  que  d’aquesta  manera  s’evitarien  impagaments  i  haver  de  fer 

seguiment a les famílies que no paguen amb puntualitat. Per això es proposa i 

acorda editar unes normes d’ús del servei d’Acollida.

Per altra banda, Casolem ha comunicat la voluntat de comprar més material per 

a l’estona d’acollida, i es demana col·laboració a l’AFA. Les vocals de la comissió 

comenten que no tenim gaires recursos econòmics per dedicar a aquesta partida, 

així que es proposa de fer una crida de recollida de jocs i materials lúdics a pares 

i mares de l’escola, després de demanar a les responsables de l’espai d’acollida, 

per saber exactament quines són les seves necessitats.

L’Eva exposa quin és el funcionament de l’acollida, i es considera que és una 

estona de qualitat.  En Manel  posa sobre la  taula d’acceptar  usuaris  no socis 

esporàdicament. També es comenta de baixar els preus dels esporàdics socis, 

que es considera que 5€ és car.

S’acorda que els socis esporàdics paguin 3€ i 5€ els no socis, però en el cas que 

el no soci sigui reincident, se li demanarà que es faci soci de l’AFA a partir dels 10 

dies.

Es  redactarà  l’escrit  de  normes  d’ús,  funcionament  i  pagament  del  servei 

d’acollida, que serà revisat i aprovat en junta.

Per  part  de  Formació,  l’Esther  cometa  que  s’està  preparant  una  reunió  de 

referents d’aula, i es demanarà a la Núria Calvet si hi voldria participar.

Es farà el pressupost tenint en compte d’organitzar xerrades pedagògiques, tal 

com es portava fent els darrers cursos.

Acabem la reunió a 2/4 de 12, pactant una propera junta el 26 de novembre per 

tal de treballar sobre els pressupostos de cada una de les comissions, i pactar els 

temes de l’ordre del dia de la propera assemblea extraordinària de socis, en que 

s’ha d’aprovar el pressupost del curs actual. 
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