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

DIA 19 DE SETEMBRE DE 2013 

 

S’inicia la reunió a les 21:13 minuts. 

 

 Preparació de l’Assemblea 

1. Presentació de la junta i de les comissions. 

 Formació (Carmen) 

 Extraescolars (Marta) 

 Acollida (Eva / Cristina) 

 Festes (Apakinampa) 

 Casals d’Estiu (Lourdes) 

 TAC (Xavi Sanchez) 

 Esports (David) 

 Mobilitat 

  Menjador (Rosa) 

  Referents d’aula (Alberto) 

 2. Aprovació del pressupost 

 3. Precs i preguntes 

 

 Reunions Núria López  Maite directora 

1. Queda anul·lada l’activitat de piscina. Les hores que es destinaven a 

piscina passen a ser d’educació física al centre. 

D’aquesta manera queden augmentades les hores curriculars 

d’educació física i música. 

2. Es redueixen les passejades es realitzaven amb els alumnes, per 

falta d’acompanyants per complir la normativa del Departament. 

Es demana al Tresorer si hi hauria la possibilitat de fer una partida al 

pressupost que servís per contractar monitoratge, i així poder seguir 

amb les passejades. 

3. Es demana pressupost per la compra i instal·lació d’una pissarra 

digital per aquest curs.  

Es comenta que la comissió TAC ja va fer un document on hi havia 

descrites les accions prioritàries, i aquesta comissió creia que hi 
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havia actuacions prèvies més important que no pas la pissarra 

digital. 

4. Sembla ser que al pati dels grans hi ha uns troncs grans que 

s’haurien de retirar, ja que estan estellats i és perillós pels nens i 

nenes que hi van a jugar. 

Es comenta que aquest tema és competència de la brigada 

municipal.  

5. També ha arribat la pregunta de si hi havia alguna partida, al 

pressupost del l’AFA, pel manteniment del pati. Un cop comentat es 

considera que el manteniment ja ha de ser competència de l’escola. 

 

 Comissió de festes (Roger Prat) 

A partir d’ara en Roger serà el vocal de la comissió, dins la qual també 

queda integrat el grup Apakinampa. 

Es comenta el que ja havia sortit anteriorment, de repartir les celebracions 

de les festes per cicles: 

Benvinguda P4 / Final de curs 6è 

El prioritari en aquest oment és començar a moure l’organització de la 

festa de benvinguda. Per això s’ha de fer la instància per sol·licitar l’esppai 

del pati i el gimnàs, i 200 cadires i taules per a 200 persones. 

 

 Pressupostos (Manel) 

Com que els pressupostos no estan molt clars perquè encara ha d’acabar 

d’arrancar el curs, i els extraescolars no han començat, es comenta de 

mantenir les partides de cada comissió més o menys iguals, excepte la de 

formació i informació, ja que el curs passat es van gastar els 800 euros 

pressupostats. 

Per aquest curs s’acorda destinar 10.000 euros del pressupost per l’escola, 

bàsicament en material informàtic.  

 

 Casals d’estiu (Lourdes) 

Al gener es farà un sondeig amb totes les famílies de l’escola per saber si 

hi hauria prou gent interessada per poder organitzar un casal d0estiu propi 

de l’escola Can Manent. 
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Aquesta consulta es farà via referents. 

 

 Acollida (Eva) 

Al moment de la reunió no hi havia cap pressupost fet, però hi ha un nou 

tema vinculat a aquesta comissió que és el tema de la neteja. 

Sembla ser que l’empresa de neteja no té competència en la neteja del 

menjador, i s’hauria de parlar si es destina una partida del pressupost per 

poder pagar la neteja des de l’AFA. 

Fa un parell de cursos aquesta comissió va sol·licitar una subvenció que 

se’ls ha estat entragada ara. Aquesta ha estat de 2.124€ 

 

 Extraescolars (Marta) 

De moment no es pot tancar cap grup d’extraescolars per falta 

d’inscripcions. L’única activitat amb prou participació per començar seria la 

de ioga per adults. Es farà dimecres de 20:30 a 23:00. 

Hi ha una altra proposta per realitzar l’activitat extraescolar de Tai Txi per 

pares i mares. La Marta comenta que ella no sap a qui ha de recórrer per 

saber si es permet o no fer una nova activitat.  

Es decideix que es realitzaran totes aquelles activitats que tinguin prou 

participants, per tant, a partir d’ara a la que hi hagi una proposta aquesta 

serà comunicada via AFA 2.0 i en el cas que hi hagi prou participants per 

fer-la, es seguiran els passos necessaris per realitzar-la (permisos, etc..) 

Les activitats extraescolars dels nens i nenes acaben a les 17:30, i en 

Romualdo plega a les 17:15. Qui s’ha d’encarregar de tancar la porta? En 

el cas que al final s’iniciin les activitats, s’haurà de parlar de qui gestionarà 

la sortida de nens i nenes. 

 

 Esports (David) 

De moment el grup de futbol de pares que es realitzava a l’escola han 

buscat un altre emplaçament. 

S’ha cobrat la subvenció del Pla Català de l’Esport, que es va sol·licitar fa 2 

cursos. Ha estat un ingrés de 2350’40€ 

Aquesta subvenció s’ha de justificar, i l’escola ha aconseguit un proveïdor 

que els elabora factures en concepte de material esportiu. 
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L’escola havia fet un pressupost de 700 €+iva com a despesa de material 

esportiu que necessita el centre i s’acorda fer la cessió econòmica 

acordada.   

  

 Precs i preguntes 

Claus. Es parlarà amb la direcció per saber com volen gestionar el tema de 

la responsabilitat de les claus. 

 

Es dona per acabada la reunió a les 23:25h, de la qual com a secretària n’estenc 

aquesta acta. 

 

 

Cardedeu, 1 d’octubre de 2013 


