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ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AFA DE L’ESCOLA CAN 

MANENT, CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2012

S’inicia l’assemblea de l’AFA a les 21h i 10minuts amb 13 assistents, socis de 

l’asscociació, i se n’hi van incorporant 3 més al llarg de la trobada.

Els punts de l’ordre del dia eren: 

1. Presentació de la nova junta.

La nova presidenta,  Núria  López  Agustí,  es  presenta  així  com la  resta  de 

representants de la junta actual. 

2. Aprovació dels nous estatuts de l’AFA.

Es llegeixen les modificacions fetes (s’adjunta document definitiu), i aquestes 

són aprovades amb 14 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions.

3. Pressupostos.

El  tresorer  comenta  les  entrades  i  sortides,  ja  explicades  i  detallades  al 

pressupost anual adjunt a l’acta.

Els pressupostos són aprovats pel 100% de l’assemblea.

4. Informacions vàries.

Es comenta que l’AFA ha anat estalviant diners per tal de poder invertir en 

l’escola, en el moment en que l’escola estigués ja acabada. L’acumulació de 

30€ per soci, ha creat un remenent de 19.281,32€.

Des de la junta de l’AFA es va comentar que era el moment en que es fes una 

aportació per la millora i cobrir les necessitats de l’escola, sempre tenint en 

compte la voluntat dels pares i mares de l’AFA.

Des de l’escola es fa saber que hi  ha necessitat  d’invertir  en ordinadors i 

adequació del pati. Com que el pati era prioritari, per seguretat dels nens i 

nenes, s’ha fet la inversió necessària per donar per arreglat aquest espai, ara 

hem de valorar quines són les prioritats a partir d’ara.

A l’assemblea es comenta la possibilitat  de construir  una part  de projecte 

conjunt  per  la  part  de  les  TIC:  fer  una  aportació  de  la  qual  també  en 
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poguessin treure profit els pares i mares socis de l’AFA, com per exemple fent 

cursos d’informàtica.

D’aquesta proposta en surt la recorrent qüestió de perquè no totes les famílies 

s’associen a l’AFA, ja que els beneficis són per a tots i totes els alumnes de 

l’escola, siguin o no socis de l’AFA. Això fa sorgir la reflexió que les famílies 

només consideren necessari  associar-se en el  cas de fer ús d’algun servei 

(acollida, extraescolars, menjador, etc.) i no valoren la tasca de recolzament 

que fa a l’escola, sobretot a nivell econòmic.

Dels 170 socis de l’AFA, només 90 fan ús d’algun dels serveis.

Es qüestiona la divulgació de la informació de l’AFA, i de l’ús que es fa de 

l’AFA 2.0, que moltes vegades s’en fa un ús massa genèric que provoca una 

sobresaturació d’informació, no sempre relacionada amb l’AFA.

A partir  d’aquesta  darrera qüestió,  es  comenta la  possibilitat  d’establir  un 

protocol per saber on buscar la informació oficial (actes, estatuts, etc.), que 

serà al bloc. I per correu la comunicació de fets i convocatòries de reunions, 

actes, assemblees... 

Es proposa la creació de la comissió de comunicació, de la que l’Àlex Letosa 

en serà  el  responsable  del  bloc,  juntament  amb en Benet  Fuster  i  Xavier 

Sánchez, pares de l’escola.

Darrerament hi havia hagut certa polèmica amb les activitats extraescolars a 

P4. Al darrer consell escolar, del 17 de desembre de 2012, es va votar en 

contra de la posada en pràctica d’aquestes activitats a p4.

L’ambient de la fruita queda aturat fins al curs vinent, ja que amb les actuals 

retallades per part del departament d’ensenyament, no era viable posar en 

pràctica aquest espai de manera continuada, ja que cada vegada que hi havia 

alguna  baixa  per  malaltia  al  claustre  de  l’escola,  s’havia  d’aturar  el  seu 

funcionament. Per això, per part de l’escola, s’ha decidit d’aturar-ho.

Es  comenta,  també,  que  des  de  la  direcció  de  l’escola,  la  comissió  de 

menjador  i  l’empresa Casolem,  estan  creant  un projecte  integral  de l’hort 

escolar, vinculat amb els àpats de l’escola. La intenció és que aquest projecte 

es pugui iniciar de cara al curs vinent.
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L’assemblea es dona per acabada a les 22 hores i 44 minuts, de la qual com 

secretària, n’extenc aquesta acta.

Cardedeu, 20 de desembre de 2.012


