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ACTA  DE  LA  REUNIÓ  DE  LA  JUNTA  DE  L'AFA  DE  L'ESCOLA  CAN  MANENT 
CELEBRADA EL DILLUNS 19 de MARÇ de 2012, A LES 21H.

ASSISTENTS: Jaume Casacuberta, President; Manel Herver, Tresorer; Mireia Vilaró, Secretària i 
els/les  vocals:  Carles  Cuervo,  Ester  Serra,  Lídia  Giménez,  Teresa  Roldan,  Rosa  Gómez,  Anna 
Gallardo, Esther Corbella, Imma Pla i Raquel Cánovas.

 ORDRE DEL DIA:
1. Aportacions de l'AFA al proper Consell Escolar de Centre
2. Informació per part de les persones que són referents d'una comissió o servei de l'AFA, sobre 
l'estat actual dels encàrrecs que tenen i accions que està desenvolupant la comissió o servei.
3. Revisió dels continguts del bloc de l'AFA. Cal que cadascú proposi els continguts actualitzats que 
vol que apareguin en el seu apartat del bloc, o d'altres que considera que han de aparèixer en 
apartats generals.
4. Altres temes.

ACORDS PRESOS:
1. Comentem i acceptem el pressupost per l'any 2012

Jornada continua, la demanem o no, ens abstenim en vista dels resultats obtinguts? Acordem 
que no la demanem a l'espera del treball del Consell Escolar.
Nou casal d'estiu, ens arriba que Casolem l'organitza però l'AFA no en sap res.

2. Pla Català de l'Esport, falta la documentació amb els nous representants de l'AFA per rebre 
l'ajut. S'ha de notificar a la generalitat la modificació dels càrrecs de la Junta, ho farà en 
Jaume. S'han d'adaptar els estatuts de la nova llei. Fer estatuts nous i aprovar-los.
Pendents de comprar les estanteries que falten, la taula per l'ordinador. Tirem la endavant la 
compra de l'ordinador.

3. No tenim temps de tractar aquest tema.
4. Comissió formació i xarxa:  19 abril proposta xerrada sobre les matemàtiques amb Josep 

Callís. La Teresa dimiteix del seu càrrec per falta d'energia. Com a vocal s'hi posa l'Esther 
Corbella. S'han comprat les dues bústies, I finalment se'n posa una a l'entrada principal.
Comissió acollida:  Tema acollida per un germà que es queda a l'escola mentre la mare 
acompanya a un altre fill a piscina. La Núria l'ha passat a l'acollida sense dir res a l'AFA.
 Un parell de famílies que arriben tard a l'acollida se'ls ha fet arribar una carta recordatori 
per veure si reaccionen.
Comissió festa de les escoles: Mostra d'entitats + fira de St. Isidre. Triar un dia dels 4 per 
fer una activitat pels nens i fer conèixer les AMPES.
Comissió de pati(r): Reunió amb l'escola. S'ha creat una comissió interna i han passat un 
llistat del que necessiten. Es contacta amb un paisatgista l'Eliseu per expressar les idees, 
disseny i pressupost. Urgent: pintar els jocs a terra, taules de pícnic, 2 jardineres, 2 baguls de 
fusta, 10 carretons, 2 hamaques i gronxador, rocòdrom a la paret del gimnàs.

            Es comenta la proposta per part d'una família per organitzar una plantada, queda pendent de 
            comentar a la Núria. Es comenta la compra dels carretons, taules i pendents de l'ombrívol
            Acollida SEP consulta amb el departament.
I sense més assumptes a tractar, donem per finalitzada la reunió a les 23,50h
                                                                                                             
                                                                                                                Mireia Vilaró


	

