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ACTA DE LA JUNTA DE L’AFA DE L’ESCOLA CAN MANENT, CELEBRADA EL 

DIA 21 DE GENER DE 2013

S’inicia l’assemblea de l’AFA a les 21h i 05minuts amb 12 assistents, socis de 

l’associació.

Assistents:  Núria  López  (presidenta),  Manuel  Herver  (tresorer),  Marta  Vila 

d’Abadal  (secretària),  Xavier  Sánchez  (comissió  tecnològica),  Esther  Corbella 

(comissió  formació),  Lourdes  Erquicia  (comissió  pati/casal),  Sandra  Becerril, 

Patricia  Rodriguez  i  Encarna  de  Vicente  (comissió  vetlladores  per  la  quaitat 

d’ensenyament), Joan Sáez, Sarai Mestre (referent P3 A), Rosa Gómez (comissió 

menjador).

S’excusen:  David  Marginet  (vicepresident),  Marta  Serret  (comissió 

extraescolars),  Cristina  Serradell  i  Eva  Calpe  (comissió  acollida),  Roser  Tosi 

(comissió de festes).

La  presidenta,  Núria  López,  presenta  la  reunió,  convocada  per  l’AFA  2.0,  el 

sistema pel qual se seguirà fent a partir d’ara. Aquesta reunió no té ordre del dia.

Primer de tot es fa la presentació de la nova comissió de  vetlladores per la 

qualitat d’ensenyament. Aquesta comissió ha sorgit de la necessitat de qui hi 

hagués un seguiment sobre com afecten les retallades en l’educació i veure com 

es pot ajudar a l’escola, i fer-ne el seguiment i difondre la informació a la resta 

de famílies de l’escola. Encara els falta de decidir qui en serà el vocal/referent de 

la comissió.

Des d’aquesta nova comissió van pensar, primer, de reunir-se amb la direcció de 

l’escola, per veure les seves necessitats i si la comissió pot donar suport en els 

aspectes  on  actualment  no  pot  arribar  l’escola,  com  a  conseqüència  de  les 

retallades.

L’Anna Solano ha sol·licitat una reunió amb la Núria Calvet, directora del centre, 

per saber què necessiten més urgentment.

La Núria López comenta que això ja s’havia parlat en assemblea i junta, i que es 

va decidir d’estudiar la demanda que havien fet, d’equipament d’ordinadors de 

l’escola,  però que encara havíem de saber exactament de quin tipus d’equips 

informàtics es tractava.
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Des de la comissió de  vetlladores per la qualitat d’educació, es comenten 

temes que ja s’havien contemplat, com la coordinació entre AMPA’s i  AFA del 

poble, ja que el proper dimecres dia 30 de gener a les 21h hi ha una reunió entre 

totes les AMPA’s (escoles de primària i instituts) a l’escola Germans Corbella, per 

tal  d’unificar  criteris  actuació  davant  les  possibles  convocatòries  que  vagin 

sorgint, amb referència a les retallades i la llei Wert.

La nova comissió proposa de demanar al centre que vagin passant la informació 

de totes aquelles activitats i classes que es deixen de fer com a conseqüència de 

les retallades, per tal d’informar a la resta de famílies de l’escola i reenviar-ho al 

departament d’ensenyament.

Per tal  de fer aquest recull,  es necessitaria la col·laboració d’algun docent de 

l’escola, que ens pogués anar passant aquesta informació.

L’Esther Corbella, des de la  Comissió de Formació, ve a informar de la seva 

dimissió  com a vocal  i  membre de la  comissió  de formació,  al·legant motius 

personals. 

Com a mare de quart de l’escola, coment que la dinàmica del grup-classe, al qual 

pertany la seva filla, viu una dinàmica una mica conflictiva, i que per aquesta raó 

han sol·licitat, ja fa dies, una reunió amb la direcció de l’escola i encara no n’han 

obtingut resposta.

Actualment,  doncs,  la  comissió  de  formació,  ha  de  decidir  qui  serà  la 

vocalia/referent.  Actualment  hi  ha  temes  engegats  i  que  se  seguiran 

contemplats,  com  són:  xerrada  sobre  salut  i  alimentació  (18/02/2013), 

conferència de Joan Domènech, sobre Educació Lenta (13/03/2013). També es 

comenta  la  visita  que  van  fer  els  referents  d’aula  a  GAMAR  (Universitat  de 

Girona) sobre materials per l’aprenentatge de les matemàtiques, i aquesta va ser 

molt positiva.

Es proposa la possibilitat de fer alguna xerrada de “comunicació no violenta” del 

Grup Artijoc, que es podria portar a l’escola.

Des de la  comissió d’extraescolars, tot i que no hi ha cap dels seus vocals 

(excusats per correu electrònic), es demana que es compri una nova caixa on 

posar les disfresses dels extraescolars de teatre, ja que abans de vacances de 

Nadal la caixa que feien servir va desaparèixer, i finalment ha aparegut però està 
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malmesa. Per una majoria, 12 vots a favor, s’aprova que l’AFA s’aboni el preu 

d’aquesta nova caixa.

La Lourdes Erquicia, comenta el tema de la demanda d’ordinadors per part de 

l’equip directiu  de l’escola,  tema ja comentat a l’assemblea anterior,  i  Xavier 

Sánchez, component de la nova comissió d’informació i difusió de les noves 

tecnologies,  proposa que abans de comprar els nous ordinadors aniria bé fer 

un bon assessorament i  acompanyament sobre aquest tema. Ell com a tècnic 

informàtic, pot oferir i dur a terme, aquest assessorament.

Marta  Vila  d’Abadal,  seretària  de  l’AFA,  comenta  la  necessitat  de  seguir 

treballant perquè els associats a l’AFA sigui el més alta possible, tot i que les 

famílies associades són la majoria del total de l’escola, amb 97 socis que han fet 

ús d’alguns dels serveis de l’AFA al llarg del mes de gener.

Es comenta que la quota anual de soci és de 30€ família/curs, i es comenta la 

necessitat de fer el màxim ressó de les aportacions de l’AFA a l’escola per tal que 

arribi a tothom i tothom en sigui conscient.

Per  tal  de  difondre  totes  les  activitats,  i  aportacions,  es  proposa  de  fer  una 

memòria anual de curs, que aniria bé per fer un recompte i fer-los conèixer.

La  reunió  es  dona per  acabada a  les  23 hores i  05 minuts,  de la  qual  com 

secretària, n’estenc aquesta acta.

Cardedeu, 20 de gener de 2.013


