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

DIA 25 DE FEBRER 2014

S’inicia la reunió a les 21:05 minuts.

 Jornada continuada

La Núria explica que a la darrera reunió del Consell Escolar es va comentar que

s’havia trobat a faltar una sessió per explicar com seria la implantació de l’horari

de jornada continuada a les escoles, en el cas que aquesta es posés en pràctica.

Procés explicant el què, com, quan...

Es comenta, també, que els representants del consell escolar voten

individualment, sense tenir en conte què pensa la resta de les famílies de l’escola.

Per això es valora positivament l’acord de demanar als representants del consell

escolar que votin tenint en conte els resultats obtinguts a la consulta realitzada

sobre aquest tema.

La resposta per part dels representants ha estat mínima, i els que han contestat

han comentat que ells farien un vot personal.

En junta es veu bé el fet de fer una reunió amb els representats del consell

escolar per comentar el tipus de vot que fan quan hi ha Consell Escolar, ja que

estaria bé que fos un vot representatiu i del que la comunitat de pares i mares

volen.

Per acabar amb aquest tema, es creu que hauria estat bé que per part de l’escola

hi hagués hagut una circular tancant tot aquest procés i valorant la consulta.

 Carnestoltes

Sap molt de greu que no hi hagi hagut prou quòrum per poder tirar endavant la

rua de Carnestoltes, sobretot per la comissió, ja que la organització de qualsevol

acte suposa molta feina i dedicació.

 Casal d’Estiu (Lourdes)

La Lourdes engegarà un doodle per tal de fer un sondeig a l’escola per saber si hi

hauria prou participants per fer viable un casal d’estiu a l’escola, amb l’empresa

Casolem.
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 Estraescolars

Es segueix intentant de trobar el relleu de l’actual referent d’extraescolars.

L’Estela, mare de l’Enora de primer A, s’ofereix voluntària per tirar endavant la

comissió, però sembla que no podrà venir mai a cap reunió.

Es comenta que també hi ha altres possibilitats per tirar endavant aquest tema:

1. Fer els pagaments trimestrals i per avançat, per aquelles persones

interessades a incriure-hi els seus fills i filles

2. Agafar una empresa que gestiono el servei d’extraescolars, pensant en

l’empresa Casolem. I en aquest punt també es pensa en que la mateixa

empresa gestioni l’espai d’acollida, ja que cada vegada és menys la gent

que se’n pot fer càrrec, i més difícil la gestió pel volum de gent.

Es demana quin és el procés per proposar una activitat extraescolar. Es va

establir el protocol i consta a l’acta de novembre 2013, ja que es proposa una

activitat familiar d’AiKido

 Reunions i formacions FAPAC

Se seguiran enviant les ofertes de cusros i formacions i qui hi estigui interessat hi

pot assistir en nom de l’AFA.

 Informacions

1. Comissió de Formació

S’ha organitzat un sessió amb una persona que treballa sobre el tema

d’autoestima (13 de març a les 21h), i un cinefòrum a partir de la pel-lícula

La educación prohibida (24 de març a les 21h).

2. Comissió de mobilitat

Han fet una carta fent la sol·licitud dels carril bici a l’ajuntament, perquè

també la signin la resta d’escoles de Cardedeu.

3. En David, el vicepresident, marxa a viure a l’estranger. Hem de començar

a mirar el procés per substituïr-lo, o fer papers per donar-lo de baixa, ja

que és una figura prescindible, si seguim els estatuts.
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4. En Manel, el tresorer, comenta que s’han anat fet correctament els

pagaments del material informàtic adquirit per l’escola. Els pagaments del

servei d’acollida i a proveïdors també funcionen.

El problema és que el Banc de Sabadell ha endurit les penalitzacions pels

rebuts retornats. Tot i l’intent de rebaixar aquestes despeses, el banc no

ho accepta.

S’ha de pensar com intentar tenir menys retorns de rebuts o alternatives

perquè això no suposi un cost tan alt.

Es dona per acabada la reunió a les 23:05h, de la qual com a secretària n’estenc

aquesta acta.

Cardedeu, 16 de desembre de 2013


