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

CELEBRADA EL DIA 20 DE MAIG 2014 

 

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

Assistents: Núria López, Rosa Gómez, Carmen Inarejos, Roger Prats, 

Alberto Chillón i Manel Herver. 

 

 Relleus Vicepresidència i Tresoreria,  

No consta cap voluntari de moment per aquests dos càrrecs. Es 

planteja modificar els terminis d’inici, tant per la responsabilitat de la 

Vicepresidència com per la del Tresorer, de tal manera que sigui per 

quatre anys valorant la possibilitat de perllongar les de Secretaria per 

dos anys més, per tal de quadrar els temps de finalització. 

Es parlarà d’aquesta proposta a la propera Assemblea (veure aquest 

apartat més endavant).  

Es recorda que s’ha de buscar un relleu d’aquestes figures dins de la 

junta de l’AFA, ja que és imprescindible segons els estatuts amb els 

que ens regim. S’aprofitarà l’Assemblea per conscienciar d’aquesta 

situació.  

 

 Relleu en les noves comissions 

Extraescolars: tot i que la Marta Serret no ha pogut venir confirma a la 

Junta per correu electrònic que el seu relleu serà Estela Gutiérrez mare de 

1r A. Ens indica que en breu li començarà a explicar com funciona la 

comissió i la gestió amb els proveïdors. 

Acollida: no ha sortit ningú de moment. Si la situació continua així, el dia 

de l’Assemblea prevista al mes de juny, es proposarà que sigui gestionat 

per part de Casolem. 

Festes: hi ha un cansanci general en aquesta comissió. Tot i que hi ha 

possibles incorporacions, la idea seria crear grups concrets que es 

dediquin només a una festa, evitant futures situacions similars i 
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optimitzant probablement tant la imaginació com el resultat de cada grup 

a cada celebració. 

 

 Valoració de la Festa de St. Jordi ‘14 

De forma unànime es considera que va anar molt bé. Valoració molt 

positiva. Es fa entrega per part de Núria del romanent de diners restant un 

cop pagades les despeses. Només queda per abonar la xocolatada a 

Casolem i dels que s’espera presentin la factura. El saldo entregat a en 

Manel és de 68,50.-€ en efectiu. 

 

 Festa final de curs 

Roger explica que la data plantejada és el proper 13 de juny a partir de les 

19 hores. Està prevista la intervenció del grup musical “Apakinampa”, 

posteriorment sopar i ball del fanalet.  

Es comenta a més que, a conseqüència de el curs de sisè no pot fer 

finalment la festa que tenia organitzada a la Sala Sarau, es valora la 

possibilitat de afegir un segon ambient al gimnàs amb un tipus de música 

més adreçada per a ells.  

En aquest últim cas, es manifesta per part de l’AFA que no es farà 

responsable respecte a les possibles conseqüències que pugui haver si es 

celebrés aquest segon ambient al gimnàs amb el terra tan delicat.  

S’aprova la confecció d’un got litografiat amb el logo d’una vaca com a 

record per la festa. Es farà una comanda d’uns 1000 gots i la idea és 

vendre’l per 1.-€.  

Es fa menció de que la festa de final de curs promoguda per l’escola serà 

el dia 20 de juny. 
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 Plà Català d’Esports 

Es comenta que s’ha rebut al compte de l’AFA l’última part de la subvenció 

de l’any 2012 que quedava pendent per import de 587,60.-€. Es resolt 

abonar directament a l’escola ja que es considera que són diners ja 

invertits.  

En Josep Manel Amatller va demanar l’abonament de dos imports en 

concepte de formació pel PCEE d’imports 115.-€ i 35.-€. Es decideix 

comentar-ho al proper Consell Escolar perquè es concreti qui ha d’abonar 

aquests diners, ja que també hi ha altres col.lectius de mestres que fan 

formació  i que no reben cap subvenció per part de l’AFA. 

Es recorda que a l’any 2013 no es va demanar cap subvenció. 

 

 Preparació de l’Assemblea general  

Es marca com a data el proper dimarts 17 de juny. És important demanar 

col.laboració i solucions pels càrrecs de Tresorer, Vicepresident, 

harmonitzant els períodes d’inici d’aquests juntament amb la Secretaria.  

Explicar la solució pensada pel servei d’Acollida, ja exposada anteriorment, 

en el cas de que no es presenti ningú. 

Plantejar una nova organització a la comissió de Festes distribuïda per 

festes i grups concrets que només facin una celebració, ja explicat 

anteriorment.  

Ressaltar la bona feina, la inversió econòmica i pla TIC del present curs. 

A més, cada comissió farà una breu valoració del que ha aportat al present 

curs. 

 Pla TIC 

Es confirma la inauguració el proper divendres 23 de maig a les 17 hores 

de l’aula d’informàtica. S’ha fet una bona feina, aprofitant equips i 

materials reciclats. També es comenta el resultat de les pissarres digitals.  

Es parlarà de manera detallada a l’Assemblea del mes vinent, tal i com ja 

s’ha indicat anteriorment. 
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 Precs i Preguntes 

 

Es comenta per part de Carmen que s’està impartint formació als 

mestres respecte a la “Teoria PASS” amb la finalitat d’aconseguir el 

millor desenvolupament per a cada nen. Queda pendent una xerrada al 

respecte i prevista al proper curs. 

També afegeix respecte al tema del “cine fòrum” que es planteja per part 

de l’escola presentar i donar a conèixer als referents una activitat que 

volem consolidar de cara al curs que ve. Serà el proper dia 29 de maig a 

l’aula de psico amb la projecció de la pel.lícula “L’educació prohibida” 

aportant cada assistent el seu propi coixí i envoltats d’espelmes. La idea 

és fer-ho trimestralment i sempre al mateix espai. Es manifesta per part 

de la Junta assistent la disconformitat a que aquesta sessió només sigui 

adreçada de manera particular a aquests col.lectius. 

“Marea Verda” es fa menció per part de la Núria de la promoció que va 

arribar ja prèviament a través de correus electrònics a l’AFA 2.0 

procedent de la comunitat educativa “somescola.cat” respecte a la 

convocatòria prevista el 14 de juny a les 18 h a Barcelona. Es parlarà 

d’aquest tema al proper Consell Escolar. 

“Festa de les escoles” es fa una crida per part de Rosa per tenir 

voluntaris que puguin col.laborar el proper dissabte 24 de maig al 

Corbella. 

 

Es dóna per acabada la reunió a les 22:59h, de la qual s’estén aquesta 

acta. 

Cardedeu, 20 de maig de 2014 


