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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE L'AFA DE L'ESCOLA 
CAN MANENT, EL DIMECRES 21 DE SETEMBRE DE 2011, A LES 21,00h.

ASSISTENTS:  Jaume Casacuberta,  President;  Teo Amaro,  Vice President;  Fernando Aparicio, 
Tresorer;  Anna Gallardo, Secretària; i els/les vocals Teresa  Roldan, Rosa Gòmez, Teresa Seuba, 
Carlos Cuervo, Manel Herver, Ester Serra, Ferran Adelantado,  Lluïsa Carrillo, Raquel Cànovas, 
Esther Corbella. 
Assisteix com a convidada la Mireia Vilaró amb motiu del traspàs del càrrec de secretària.
Excusa la seva assistència a la reunió l'Imma Pla.
No assisteix a la reunió l'Àlex Letosa.

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació de la Mireia Vilaró i proposta a la Junta perquè esdevingui la secretària de 
L'AFA en substitució de l'Anna Gallardo, càrrec que haurà de ser ratificat en la propera 
Assemblea General de socis de l'AFA

2. Establiment del calendari i horari de reunions de la Junta pel curs 2011-2012.

3. Lectura de la darrera acta de la reunió de l'Assemblea General de socis de l'AFA i proposta 
d'actuacions a realitzar per donar resposta a tot allò acordat en l'Assemblea.

4. Informació per part del President, Vicepresident, del Tresorer i de la Secretària, sobre les 
tasques de gestió que cadacú està realitzant o que cal realitzar en breu, en relació a la 
correcta administració de l'AFA.

5. Informació per part de les persones que són referents d'una comissió o servei de l'AFA, 
sobre  l'estat  actual,  encàrrecs  que té  i  accions  que està  desenvolupant  la  comissió  o 
servei.

6. Altres temes. 

 ACORDS PRESOS:

1. Es presenta a la Mireia Vilaró com a substituta de l'Anna Maria Gallardo en el càrrec de 
Secretària i la Junta hi dona el seu vist i plau. D'acord amb els estatuts de l'associació, 
la  Junta  proposarà  a  l'Assemblea de  socis  la  ratificació  de la  Mireia  Vilaró  com a 
Secretària de l'AFA. amb mandat fins al 31 de desembre de 2013.

2. S'acorda que les reunions ordinàries de la Junta de l'AFA es celebraran en dilluns de 
21,00h a 23,00h, a la sala de l'AFA, amb una freqüència mensual.

3. S'acorda  que  a  través de correu  electrònic,  cada  membre  de  la  Junta  proposi  les 
actuacions més oportunes que cal realitzar, per tal de donar resposta a tot allò acordat 
en la reunió de l'Assemblea General de socis de l'AFA, celebrada el dia 20 de juny de 
2011.

4. President: Informa de les novetats i millores del nou bloc http://afacanmanent.bloc.cat/ 
Proposa som escola.cat,  a la  propera assemblea votarem si  adherir-nos a la lluita  per 

http://afacanmanent.blog.cat/


l'escola catalana.
Comenta  que la  Núria Calvet  ens  ha passat  els  plànols  de l'escola i  la  satisfacció de 
l'escola per l'ajuda rebuda de les famílies en el trasllat.

Vice-president: Esta en contacte amb la FAPAC, sí volem fer casals i no a la socialització 
de llibres de text.
Necessitem assegurança d'accidents per als alumnes que fan activitats a l'AFA? Creiem 
que no ja que la responsabilitat civil està coberta.

Tresorer: Aquest any les quotes de soci, acollida i  extraescolars es cobraran per avançat.
Cal organitzar tot el paperam de l'AFA.

Secretària : Llistat de socis nous

Cohesió social: Pendent de preparar alguna trobada amb les famílies, estudiant els nous 
espais i les seves possibilitats.

Comissió de formació: Projecte potenciar el referent d'aula.
Proposta  d'activitat per prendre consciència del nostre cos, saber escoltar-lo.

Valoració acollida: Entrada a l'escola nova molt satisfactòria. Pendents d'una subvenció 
que  no  arriba.  Coordinadora  acollida:  Montse,  coord.  Menjador:  Carla.  Més  endavant 
valorarem l'atenció per als alumnes que necessiten atenció especial.

Extraescolars: Els papers de les extraescolars arriben tard als pares. Estan a l'espera de 
les inscripcions. Novetat el circ. Aquest any s'intenta consolidar l'oferta d'activitats. Parlem 
de demanar els espais del pati per poder fer partits de fútbol o bàsquet.

Comissió festes:  Proposta festa benvinguda diumenge 9 d'Octubre. La gent de P-4 ja 
s'està  movent  per  organitzar-ho  tot.  Proposta  impulsar  Can  Manentó.  Pendents  acte 
d'inauguració escola nova.

Festa de les escoles: L'AFA intentarà aportar el seu granet de sorra per diferenciar-nos de 
les altres escoles. Proposta sumar la comissió de festes en el projecte.

Casal: Ingrès de la subvenció a l'escola Granès.

Menjador: Seguiment i suport al servei del menjador. Cassolem farà la reunió informativa a 
finals  de Setembre-  principis  d'Octubre.  Valoració  positiva.  L'AFA intentarà  apropar  els 
contenidors per facilitar el reciclatge que s'ha de fer encara que els contenidors siguin lluny.

            6. Calendari escolar dia 22 desembre jornada intensiva? Cal confirmar-ho.
Com organitzar l'espai de l'AFA ( prestatgeries, distribució de les claus...)
Penjar al suro-blog les primeres informacions.
Intentarem que un dia a la setmana un membre de la Junta sigui a la sala de l'AFA per 
atendre als socis.
S'acorda crear la comissió PATI(r) per tal que vetlli pel condicionament constant dels patis 
de l'escola com a espais educatius, de lleure i de relació. Aquesta vocalia tindrà com a 
referent a en Carles Cuervo.
Coses a fer: Urgent falcar els troncs del pati per que els nens s'hi poden fer mal.
Projecte d'ombrivol.  Sorral  de primària.  Pintar  jocs a terra sota el  porxo.  Trasllat  de la 
caseta de fusta.
                          

I sense més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les onze hores i set minuts de 
la nit.

                                                                                                        Anna Gallardo
Secretària


	

