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

DIA 26 DE novembre DE 2013 

 

S’inicia la reunió a les 21:0213 minuts. 

 

 S’excusen: 

1. Alberto, de la comissió TIC 

2. Roger, de la comissió de Festes 

3. Marta, de la comissió d’extraescolars 

 

 Valoració del a Festa de Benvinguda, no hi ha cap representant de la 

comissió de Festes. Es llegeix el correu que en Roger ha fet arribar a la Junta: 

“Hola, companys, 

Jo tampoc podré venir, tinc una reunió de feina al Masnou, i dubto molt que pugui arribar. A 

més, excepte els dilluns, la resta de dies m'és difícil de combinar. 

Us vull comentar també que, tot i haver començat fa molt poc, ja estic per plegar de la 

vocalia. 

D'una banda, per qüestions laborals. Tinc un final i un inici d'any que em compromet 

moltíssim. 

De l'altra, per un tema d'utilitat. Estic cansat de perseguir gent: de demanar documentació 

(festa benvinguda, per exemple) i que no arribi, de demanar reunions i que ningú de la 

comissió respongui ... De demanar que algú vingui a la junta perquè no puc i ningú es digni 

ni a dir que no ... 

Tot plegat és extenuant, què voleu que us digui, i ara mateix no tinc el coco per això. 

També és veritat que crec que la festa de la castanyada, a nivell de participació, va ser un 

èxit, tot i la falta de temps per preparar-la.  

Però ara ve Nadal (matarem el gall?) i ningú queda per preparar res, per Santa Cecília 

podríem haver fet alguna cosa i ningú queda per preparar res, ... Es va crear un grup de wp 

de la comissió i des del 10 de novembre (responent la meva penúltima petició de dades de la 

festa de benvinguda) només hi ha tres missatges, tots tres meus. 

En fi, de cara a la junta d'avui, ja em fareu saber com voleu resoldre les qüestions 

protocolàries (factures, despeses, ingressos i tot plegat). 

Salut 

Roger” 

 

La Lourdes Erquicia, com a mare de P4 i organitzadora de la festa de Benvinguda 

comenta que la festa es va organitzar des de P4, íntegrament. S’ha fet un control 

i una gestió econòmica acurada que no ha superat el pressupost que tenien 

pressupostat per aquesta festa. 
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Es fa una bona valoració, pel que fa a la festa i la participació. 

La proposta que es fa és la de redactar una memòria, per poder millorar les 

festes any rere any, i aquesta vegada la persona que s’en farà càrrec serà la 

Lourdes. 

 

La comissió de festes queda sense vocalia. 

Ara per rara, veient que la comissió de festes és la que més cansa a la gent, és 

important parlar amb la direcció de l’escola perquè digui quina és la seva postura 

en quan a les següents festes. 

 

 

 Protocols d’Actuació 

o Claus: en assemblea ja es va aclarir quins eren els passos a seguir 

quan es necessiten unes claus. 

o Tiquets/economia: la persona de contacte és el tresorer, a qui es 

dirigiran els correus per tal de sol·licitar diners en metàl·lic o fer els 

pagaments necessaris. 

o Per a cada una de les comissions ha d’existir un vocal, que no cal 

que sigui sempre el mateix el que assisteixi a les juntes. Aquesta 

persona ha de servir d’enllaç entre les comissions i les juntes.  

Cada tema a tractar a la junta, haurà estat tractat prèviament amb 

la comissió pertinent. 

Cada una de les comissions ha tenir elaborat el seu pressupost, per 

tal de poder-lo presentar a l’assemblea ordinària d’inici de curs i que 

sigui aprovat pels socis de l’AFA. En el moment en que el pressupost 

és aprovat, és quan es pot dir que la comissió disposa del seu 

pressupost. Qualsevol activitat extra no pressupostada, haurà 

d’estar justificada i presentada en junta per aprovar-la. 

Un cop realitzada l’activitat, s’ha de presentar la documentació 

adient per justificar-ho.  

Els canals i mitjans de comunicació han de ser mitjanant la persona 

vocal de la comissió. 

A partir d’ara, s’anirà fent recull i memòria de les activitats, per tal 

de tenir orientacions de cara a properes activitats semblants. 
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o Les actes de les reunions i les assemblees, es penjaran al bloc de 

l’AFA 2.0, i es notificarà a través de la llista en el moment en que ja 

es pugui consultar. 

 

 Precs i Preguntes 

o Es tracta el tema de la jornada continuada.  

Al consell escolar es va votar si es feia arribar el paper informatiu, que 

ja es va rebre, a les famílies. El paper era poc objectiu, encarat a una 

postura només a favor del si. 

L’Ajuntament farà una taula rodona al CECUCA donant informació a 

favor del SI i del NO. Des de les AFA’s es pot anar enviant informació 

que es pugui anar aconseguint. 

La votació de la consulta sobre la jornada continuada als Centres 

d’Educació Primària de Cardedeu es farà a nivell municipal. Per poder 

aplicar la jornada continuada a les escola, el tan per cent del SI hauria 

de ser molt elevat, pel que l’Ajuntament havia comentat. 

El que es qüestiona és quin és l’objectiu de tot el procés, és el de crear 

debat? 

L’Anna Sallarés, mare de P4, es presenta voluntària per fer un 

seguiment del procés de la consulta, per assegurar que sigui objectiu i 

transparent. Es posarà en contacte amb la Maite directora, per fer 

saber que es busca el màxim de transparència possible en el procés. 

 

 La comissió de mobilitat comenta els processos que s’han seguit: 

 Hi ha hagut una reunió amb el tècnic de mobilitat on s’ha 

demanat un càlcul del cost d’un suposat carril bici. S’en farà 

un estudi a partir de fotografies. 

El carril bici en calçada és més econòmic, el problema és que 

el carrer Llinars és de doble direcció i no es poden ampliar 

més les voreres. 

 S’ha creat la Plataforma d’usuaris de la bicicleta, juntament 

amb la proposta de fer la proposta de limitació de 30 km/h 

per tot el casc urbà. La plataforma ja disposa d’un bloc a 

internet. 
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 Es va traspassar la informació de la comissió a la direcció de 

l’escola i els va semblar molt bé. 

 Hi ha la idea de fer els “camins amics”, en que gent voluntària 

pugui anar recollint nens i nenes que van a la mateixa escola 

per poder-los acompanyar fins l’escola. 

 Es podria tornar a demanar que l’horari del BUS urbà passi 

per es parades properes a l’escola tot coincidint amb els 

horaris escolars. Quan es va demanar l’altra vegada es va 

comentar que el que prevalia era fer coincidir els horaris de 

freqüència amb l’arribada del tren. 

 Es comenta, també, poder demanar una barrera protectora a 

la cantonada propera a l’escola. 

 La comissió penjarà informació a la pàgina web per tal que la 

gent que s’animi es pugui incorporar a la comissió. 

 

 Comissió TIC.  

Es fa la lectura del correu que la comissió ha fet arribar a la junta: 

“Bona nit companys, 

 

em serà impossible assistir a la reunió de junta del 26/11. Us faig un resum de l'evolució del Pla Tic i 

decisions de compra d'equipament. 

 

 

Decisions: 

 

- Provar les dos possibilitats contemplades 

 

A) instal.lant 1 projector interactiu a 6è. perquè aquests alumnes que ja marxaran, en puguin gaudir 

durant la resta de curs. 

 

B) instal.lant 1 una tele de 50'' fixe, a 3er. A   

 

- Fixar l'actual canó ja existent a l'Espai tou d' infantil, de manera que no es continuïn malmetent 

cables i connexions que pateixen amb els canvis de posició al qual estan sotmesos.  

 

- Aula d'informàtica: Completar la futura posada en marxa de l'aula d'informàtica amb la instal.lació 

d'un canó curt normal (no-interactiu) per fer les demostracions TIC  amb els alumnes. 

Només invertirem diners per complementar allò que calgui per fer possible el treball d'un bon servidor 

Linkat que dongui servei a terminals lleugers reaprofitats, els quals completarem amb els perifèrics 

que calgui. Reaprofitar servidor reciclat per l'aula de terminals lleugers amb Linkat. Adquisició de 

pantalles per 11 ordinadors de l'aula d'informàtica. 

 

- Tablets  Adquisició del model de Bq per començar a dotar d'equipament l'escola  
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Equips que subvencionaria l'AFA en aquesta primera fase: 
 

8 x Tablets Bq Edison 2 Quad Core 32GB 10.1": 1.655,28€ 

8 x Fundes amb teclat: CasePAD-S Bq Edison: 139,392€ 

11 x Monitors BenQ GL951AM 19" Led : 990€ 

 

Total: 2.785€ 

Referent a la forma de compra, tenim dos opcions: 

1. Compra l'AFA pagant l'equipament i posteriorment fer la donació dels equips a l'escola 

2. Compra l'escola i l'AFA realitza un reintegrament a l'escola en concepte dels equips adquirits 

subvencionats pel l'AFA 

 

Personalment, jo faria servir la segona opció ja que NO ens hem de preocupar de les comandes de 

l'equipament i la recepció dels mateixos, així com la gestió de garanties i reclamacions. 

 

Espero que a la junta es prengui la decisió i podem donar una resposta l'endemà a l'escola, per fer les 

primeres compres el més aviat possible. 

 

Salut, 

Alberto Chillón” 

 
A la junta es vota quina és la via que seguirem per pagar, tal com es 

comenta al correu de l’Alberto, i es decideix seguir la opció que el 

mateix Alberto proposa. 

 

Es dona per acabada la reunió a les 22:55h, de la qual com a secretària n’estenc 

aquesta acta. 

 

 

Cardedeu, 16 de desembre de 2013 


