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

DIA 17 DE DESEMBRE DE 2013

S’inicia la reunió a les 21:11 minuts.

 Festa de Nadal (Noe)

El proper 19 de desembre es farà la Festa de Nadal tot fent cantades de

Nadales i lectura d’alguns poemes de Nadal. Es repartirà beguda calenta,

ja que és la manera de complementar la venta de berenar per part de les

famílies de 6è, per tal de poder recollir diners pel viatge/colònies de final

de curs.

Es farà un foc, com el que es va fer per la Castanyada, del qual se

n’encarreguen en Santi i la Montse, també de la comissió de festes.

 Festa de les Escoles (Rosa)

A la organització de la Festa de les Escoles hi ha 2 representants per

cada una de les escoles de Cardedeu.

Actualment estan buscant la temàtica sobre la que girarà la festa, i els

temes proposats a parlar en claustre són “el zoo” o “una festa al zoo”.

Hi ha un canvi respecte a anys anteriors, que és els alumnes d’educació

infantil fins a quart faran un dibuix sobre la temàtica escollida, i cicle

superior escriurà un conte seguint la temàtica que s’acabi decidint.

La comissió ha intentat contactar amb la direcció, però aquesta no ha

donat resposta.

Un altre tema és el dels diners que genera la festa. Per tal de

formalitzar aquest tema, s’ha acordat que l’escola responsable de la

qüestió econòmica serà aquella a la qual s’hi realitzi la festa. Per tant,

l’escola encarregada del tema econòmic aquest any serà el mil·lenari,

ja que va ser on s’hi va fer la festa el curs passat.

Entre els mesos de gener i març serà quan es buscaran els espònsors, i

els diners es controlaran des del compte del mil·lenari. Això és
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important de tenir-ho en compte per quan ens torni a tocar de fer la

festa a l’escola.

Finalment el remenen del curs passat és de 500 euros, que encara s’ha

de concretar en què s’invertiran, ja que s’ha de parlar amb la direcció

de l’escola.

 Comissió Mobilitat (Francesc)

Han parlat amb el caporal de policia. La raó que els han donat del perquè no

es fa el carril bici, és perquè encara s’ha d’allargar el carrer Dr. Klein per

enllaçar amb el barri de Bellavista.

L’acció que es proposa, és establir els dimecres com a dia per anar

conjuntament a l’escola amb bicicleta. L’objectiu és fer rutes massives amb

bicicleta fins a l’escola.

S’han establert 2 punts de trobada per sortir cap a l’escola, a les 8:50: des de

Els Daus i des de la cantonada del carrer Llinars amb Mare de déu del Pilar.

 Altres

1. Jornada Continuada

L’Anna ha parlat amb la tècnica d’ensenyament, l’Anna Puigdengolas.

L’Ajuntament no entra en valoracions ni preferències sinó que tan sols

muntarà la taula rodona. El procés està liderat per les direccions de les

escoles.

Des de la junta es comenta com agradaria que fos el procés.

En votació a mà alçada s’acorda que la participació sigui d’un 70% dels

electors, i d’aquesta participació 2/3 hauria de ser amb vot positiu, perquè

es considerés la consulta com a vinculant. També es comenta la necessitat

de parlar amb els pares i mares representants del Consell Escolar, que

tinguin en conte els resultats de la consulta a l’hora d’efectuar el seu vot al

Consell Escolar Municipal abans de tirar la proposta endavant.

Es farà la demanda a la direcció de que plantegi una xerrada de com es

concretaria l’horari continuat a l’escola, tenint en conte el seu projecte en

concret.
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2. Tresoreria, Manel

S’han fet 2 pagaments de trameses de material informàtic a l’escola: 1939

i 716 euros.

Comentant el tema d’acollida (en nom de la Cristina i l’Eva).

Casolem fa efectiva l’aplicació de 30 minuts més de neteja, i aquest mateix

mes ja s’ho ha cobrat. Això suposa una despesa de 140 euros més al mes.

S’ha d’aclarir si aquest increment repercuteix en la quota dels usuaris

d’acollida o si és una despesa extra de l’AFA.

Aquest tema va quedar tancat el dia següent quan es va confirmar

que aquest augment no suposa cap increment de quota ni despesa

de l’AFA, sinó que és el proveïdor qui se’n fa càrrec.

A partir d’aquest tema es comenta que qualsevol canvi que afecti a

Tresoreria de l’AFA, s’haurà de presentar i aprovar en junta.

3. Vicepresidència, David

Per motius de feina en David serà fora una temporada, però això es

demana que alguna persona voluntària es faci càrrec de la seva tasca de

gestió del correu electrònic de l’AFA. Com que no hi ha cap voluntari ni

voluntària, se’n farà càrrec la sercretària.

Es dona per acabada la reunió a les 23:11h, de la qual com a secretària n’estenc

aquesta acta.

Cardedeu, 16 de desembre de 2013


