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

DIA 9 DE SETEMBRE DE 2013 

 

S’inicia la reunió a les 19:59 minuts. 

 

 Extraescolars (Marta Serret) 

La Marta ha estat elaborant el quadrant de propostes d’extraescolars, ja 

que en Julián ha fet canvis. Només falta acabar d’organitzar l’activitat 

extraescolar d’anglès per als cursos de 5è i 6è. 

S’ha fet arribar els fulls d’inscripció a les extraescolars a través de la llista 

de l’AFA 2.0., també es deixaran a consergeria perquè hi tingui accés tota 

persona interessada. 

Les activitats s’iniciaran el 30 de setembre. 

La Marta es reunirà amb la direcció per parlar dels espais a utilitzar. 

Hi ha una proposta d’activitat, per pares i mares, de ioga. Es farà la 

instància a l’Ajuntament per sol·licitar l’espai en el moment en que hi hagi 

prou gent interessada com per poder-ho realitzar. 

La Marta continua demanant ajuda per tirar endavant la comissió. 

  

 Acollida (Eva Calpe) 

Al llarg de l’estiu s’han estat fent trucades per poder fer una previsió inicial 

d’usuaris del servei d’acollida. 

Aquest servei té 54 usuaris, i conten amb un marge de 66. 

S’ha intentat d’elaborar preus segons franges horàries, però és difícil de 

gestionar. Es podria fer però aleshores repercutiria sobre els preus dels 

usuaris fixes, i això es vol evitar. 

També es recorda que al curs passat ja es va baixar el preu de 5 a 3€. 

El pressupost es troba a la carpeta del dropbox, el contracte de l’empresa 

Casolem és de 1.825€. Per elaborar-lo s’ha contat que de 7:30 a 8 serien 2 

monitors, i 3 a partir de les 8h. 

Al contracte anterior tenien pressupostat una hora de recollida de material, 

per part dels monitors, d’una hora. Aquest any s’ha considerat que amb 30 

minuts ja n’hi ha prou. 
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L’Eva comenta que no els agradaria acceptar pagaments en efectiu. Per 

solucionar això, es proposa que el soci esporàdic del servei faci un ingrés al 

banc o una compra de tiquets. 

Finalment es decideix que a les persones esporàdiques a acollida, que 

tenen condició de soci de l’AFA, usuàries de les activitats extraescolars, 

se’ls cobrarà el cost amb la quota de l’activitat extraescolar. 

En el cas de no fer extraescolars, es girarà un rebut trimestral. Em el cas 

que l’importi sigui superior a 20€ el rebut, o la mateixa família farà l’ingrés 

o es girarà el rebut a final de mes. 

 

 Tresoreria (Manel Herver) 

S’acorda girar els rebuts de socis de l’AFA (30€ per família) el dia 20 de 

setembre, avisant prèviament les famílies, perquè després no s’acumulin 

els rebuts d’acollida. 

 

 David Marginet (Esports) 

Comenta el tema d’esports, perquè sembla que al final del curs antrior hi 

va haver un malentès i ho volia aclarir. 

 

 

Es dona per acabada la reunió a les 21:21h, de la qual com a secretària n’estenc 

aquesta acta. 

 

 

Cardedeu, 1 d’octubre de 2013 


