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Martaruiz75 cangirna
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’ESCOLA 

CAN MANENT, CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMRE DE 2012

Iniciem la reunió de la Junta de l’AFA quan passen 4 minuts de les 9 del vespre.

Assistents:  Núria López (Presidenta), Manel Herver (tresorer), David Marginet 

(vice president i comissió esports), Marta Vila d’Abadal (secretària), Roser Tosi 

(comissió  festes), Lourdes Erquicia (responsable casal  d’estiu i  comissió  pati), 

Esther  Corbella  i  Xavier  Aranda  (comissió  formació),  Rosa  Góme  (comissió 

menjador), Encarna Viudes (comissió menjador i comissió festes), Xavier Franco 

(comissió extraescolars), Eva Calpe i Cristina Serradell (comissió acollida), Emma 

Sánchez (Casolem).

La Núria, per començar, comenta que la gestió de l’AFA 2.0 la portarà en David 

(correu, grups), i que la gestió del bloc se li demanarà a l’Àlex Letosa que en 

porti la seva dinamització.

També es demana si alguna persona de les que ha assistit a la reunió de la Junta, 

mostra algun interès per anar a les reunions del consell escolar municipal i/o al 

consell de la Vila. Com que no sorgeixen voluntaris, en Davis i la Núria comenten 

que s’ho repartiran, i que de moment al consell de la vila no hi anirà ningú.

Serà la mateixa Núria, presidenta de l’AFA, qui farà conèixer al consell escolar la 

seva participació com a nova presidenta de l’associació.

Comissió acollida comença comentant que s’ha fet la redacció d’un nou text 

sobre  normes  d’ús  del  servei  i  quotes  dels  usuaris  i  usuàries  esporàdics  del 

servei. Es comenta que els usuaris del servei Bon dia han d’anar acompanyats 

d’un adult responsable fins a l’espai on es realitza l’activitat, per tal de poder fer 

un seguiment més directe del pagament del servei.

Pel que fa al canvi de contracte, pel canvi de nombre d’hores del servei bon dia, i 

de tarda, es comenta que d’ara en endavant sempre que sigui necessari un canvi 

d’hores de contractació del servei a l’escola Casolem, s’haurà de fer un avís en 15 

dies d’antelació abans de la modificació contractual. 
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Pel mes vinent hi ha previstes 2 baixes del servei, i per anar bé,  no hi hauria 

d’haver més baixes, ja que sinó el servei és deficitari i s’haurien de buscar altres 

recursos per poder-lo seguir oferint.

El tema que també es tracta és el dels rebuts retornats a Casolem del mes de 

setembre i octubre. En representació de Casolem, l’Emma, comenta que quan els 

rebuts van ser retornats, des de l’empresa es desconeixia que podia passar això 

perquè no se’ls havia avisat. Fent els seguiment dels correus des de la comissió 

d’acollida  i  Casolem,  s’entén  que  hi  ha  hagut  un  malentès,  i  després  d’una 

votació  per  determinar  qui  ha d’assumir  el  cost  que ha suposat  retornar  els 

rebuts, s’acorda que l’AFA n’assumirà el 100% del cost.

La votació ha estat de 8 vots a favor de que l’AFA assumís el cost total de la 

despesa i 5 vots favorables a que la despesa s’assumís en un 50% per part de 

l’AFA i per part de Casolem.

Com que la situació de la comissió d’acollida no es estable, per les baixes que 

s’han anat donant des de principi de curs, es comenta la necessitat de fer una 

revisió del servei entre els mesos de gener i febrer.

La nova normativa sobre el servei d’acollida es penjarà al bloc de l’AFA i es farà 

arribar a les famílies, amb papers a les motxilles dels nens i nenes de l’escola.

La  Núria comenta que hi ha una convocatòria de reunió des de l’Ajuntament, 

amb la tècnica d’ensenyament i la regidora, en que es vol tractar el tema de l’ús 

de les instal·lacions exteriors de l’escola per part dels pares i mares de l’escola.

En  Manel  ens  posa  en  precedents:  la  Núria  Calvet  havia  de  comunicar-ne 

l’existència d’activitats esportives a partir de les 19h dels dimarts i dimecres, a 

l’Ajuntament.

També es  posa sobre  la  taula  el  fet  que el  grup APAKINAMPA encara usi  el 

compte corrent de l’AFA per guardar-hi els seus diners. La Núria comenta que 

estaria bé demanar que ho separessin, ja que d’aquesta manera ja no cal estar-

ne pendent de cara a tenir en compte els pressupostos. Com que APAKINAMPA 

havia demanat tenir-ho al compte de l’AFA fins desembre, ho mantindrem com 

fins ara.
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Comissió menjador (Rosa): Comenta la reunió que van tenir amb la direcció de 

l’escola (Núria Calvet) i  Casolem (Emma) on van acordar que les reunions de 

seguiment  es  realitzarien  trimestralment,  prèvies  a  les  reunions dels  consells 

escolars.

A la reunió també es va exposar la situació de la neteja del menjador. Al ser 

aquest un espai on també s’hi desenvolupen activitats curriculars d’escola, amb 

la feina de neteja que feia l’empresa contractada des de l’Ajuntament, no n’hi 

havia prou,  ja que amés amés s’ha vist  afectada per  la  retallada d’hores de 

servei, per la retallada pressupostària de l’Ajuntament. A canvi d’això, l’escola ha 

anat pactant reducció d’hores de neteja de despatxos amb l’empresa, a canvi que 

netegin el menjador més a fons. Tot i així es considera que la neteja ha de ser 

feta  amb  més  profunditat,  i  és  en  aquest  punt  en  que  l’escola  està  tenint 

converses amb l’Ajuntament per poder solucionar aquest aspecte.

Un del tema important que es va tractar a la reunió de la comissió de menjador i 

l’escola, va ser el del tema dels esmorzars amb fruita. Com a conseqüència de les 

retallades, la davallada de recursos humans en el moment en el que hi ha alguna 

baixa de personal docent de l’escola, ha afectat a l’espai destinat a l’ambient de 

la fruita, que aquest any ja no és un ambient. 

Com que el funcionament actual del servei és més de donar resposta a que els 

nens  i  nenes  tinguin  l’esmorzar  preparat  a  l’hora,  s’ha  hagut  d’apartar  una 

miqueta el tema pedagògic originari de l’ambient. Per això la direcció de l’escola 

fa diverses propostes:

a) que al llarg d’aquest curs es porti la fruita tallada des de casa. Que no hi 

hagi espai de fruita al menjador, per tal d’elaborar un projecte pedagògic 

al voltant de l’esmorzar amb fruita, per posar-lo a la pràctica de cara al 

curs vinent.

b) Continuar portant fruita i seguir com es pugui al llarg d’aquest curs, i que 

els dies que no es pugui desenvolupar aquesta activitat, portar la fruita 

tallada des de casa, com s’ha hagut de fer aquesta darrera setmana.

c) Fer un taller de cuina a les tardes, a la comunitat de mitjans i grans.

La idea és contractar monitoratge perquè treballi amb els nens, tenint en compte 

el treball curricular d’aula. Això suposa un cost, que s’hauria de parlar qui l’hauria 

d’assumir, un cop estigués fet el projecte.
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Casolem comenta que la idea va sorgir amb altres mestres de l’escola i personal 

de la comunitat educativa, pensant en fer un projecte global de lligar l’ambient 

de la fruita, amb l’hort escolar i el treball de bons hàbits alimentaris.

Es comenta que això s’hauria de presentar com un projecte amb un pressupost 

definit, per decidir si l’AFA estaria disposada a subvencinar-ne la seva aplicació 

pràctica.

S’acorda, per majoria, transmetre que ens agradaria que es seguís amb l’espai 

de la fruita per evitar que s’acabi la seva continuïtat de cara al curs vinent.

De la comissió de formació en comenten que s’estan començant a preparar les 

xerrades i les reunions amb els pares i les mares referents d’aula. 

Està programat que pel dia 11 de desembre es faci la jornada de formació de 

matemàtica pràctica, per a pares i mares de l’escola.

Una persona de la comissió de formació ha contactat amb la Ma. Antònia Canals i 

s’obre la possibilitat que els referents poguessin anar a Gammar, Universitat de 

Girona.

Dins del grup de formació, hi ha un subgrup que s’anomena  vetlladors per la 

qualitat de l’ensenyament, que va sorgir des de la comissió de referents. Com 

que és un grup amb activitat, es proposa que es consolidin com a grup propi, 

deixin de formar part de la comissió de formació i creïn la seva pròpia comissió.

Des  de  l’escola  s’ha  comunicat  a  la  comissió  de  formació que  s’ha  rebut 

informació sobre propostes de formació per les famílies. Es demana com es veu 

el  fet  d’oferir  ofertes  privades,  cobrint  el  cost  de  les  activitats  de  forma 

individual. S’enviarà la formació a l’AFA 2.0 i qui vulgui, que s’hi apunti.

La comissió de formació ha rebut una carta que qüestiona l’ensenyament de la 

llengua anglesa a l’escola des de p3. La qüestió és que si no s’ofereix aquest 

servei des de l’escola, per què no oferir-lo com a extraescolar? 

Aquesta carta, signada per pares de l’escola, es farà arribar a direcció per tal que 

puguin rebre la resposta que esperen.

La Laourdes  en primer lloc parla de la situació del pressupost del Casal d’Estiu, 

que ja ha demanat el pressupost de l’estiu passat a la Lídia. També és la Lourdes 

qui parla de  la comissió de pati. Ella mateixa s’ha posat en contacte amb la 
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Núria Calvet per saber quines són les necessitats de l’escola, des del punt de 

vista de l’equip directiu, i aquestes són:

a) Fixar la caseta del pati d’educació infantil, amb un pressupost de 384€

b) Posar una tanca al voltant dels lavabos del pati dels grans perquè no entri 

terra del pati dins. El pressupost és de 504€

c) Faltaria envernissar i tractar les casetes de fusta dels patis de l’escola. Per 

això es comenta de fer una crida participativa a les famílies de l’escola.

d) Rec del pati dels nens grans, amb un pressupost estimat de 384€.

Per part de l’escola es prioritza el punt a), de falcar la caseta del pati dels petits, i 

el rec del pati dels grans, per preservar la inversió feta amb plantes. 

Per altra banda, també demanen col·laboració amb la compra de 8 ordinadors, 

presentant  un  pressupost  de  1.122’57€  per  només  2  dels  ordinadors  que 

necessiten. 

Un cop presentats els punts, es comenta que aquestes són les demandes de 

l’escola, i que després, en funció del pressupost de l’AFA, es decidirà amb quina 

quantitat es vol col·laborar.

També van tractar el tema de la possibilitat de poder quedar-se al pati, fins a una 

hora després de la sortida dels nens i  nenes a la  tarda. Es comenta que es 

demanaria la presència d’un adult responsable per assegurar que després el pati 

quedés recollit. De moment aquest tema queda aparcat, ja que des de l’AFA es 

considera que no es pot responsabilitzar a ningú dels actes dels altres (com tirar 

papers a terra, deixar el material escampat pel pati, entre d’altres).

En Manel, des de Tresoreria, presenta el pressupost que ja havia fet arribar a 

tots els membres de la junta per l’AFA 2.0. 

Un cop fetes algunes rectificacions en els apartats de la comissió de Festes, i 

algunes retallades a la comissió de Formació (perquè es considera que no és 

necessària una reserva de partida tan gran), es dona el pressupost per aprovat, i 

és el definitiu que es presentarà a la propera Assemblea.

Es presenta pressupost adjunt a l’acta actual.

Un cop parlat del pressupost, es parla de quina ha de ser l’aportació de l’AFA a la 

demanda per part de l’escola. Per majoria, es decideix que es destinarà un una 
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tercera part (6.000€) dels diners que té l’AFA al seu compte, tenint en present 

que del total se li han de restar 2.000 euros que pertanyen a l’APAKINAMPA.

Per acabar, es presenten els temes de l’ordre del dia de la propera assemblea 

extraordinària,  de  la  qual  serem convocats  a  través de l’AFA 2.0,  i  per  fulls 

informatius penjats als  panells reservats per la transmissió  d’informació a les 

famílies de l’escola.

La reunió es dóna per acabada a les 23:51.

Núria López David Marginet Manel Herver Marta Vila d’Abadal
Presidenta Vicepresident Tresorer Secretaria

Lourdes Erquicia Rosa i Encarna Esther i Xavier Xavier Franco
C. Pati C. Menjador C. Formació C. Extraescolars

Eva i Cristina Roser Tosi Emma
C. Acollida C. Festes Casolem


