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ACTA  DE  LA  REUNIÓ  DE  LA  JUNTA  DE  L'AFA  DE  L'ESCOLA  CAN  MANENT 
CELEBRADA EL DILLUNS 7 DE MAIG DE 2012, A LES 21H.

ASSISTENTS: Jaume Casacuberta, President; Manel Herver, Tresorer; Mireia Vilaró, Secretària i 
els/les vocals: Lluïsa Carrillo, Raquel Cánovas, Carles Cuervo, Ester Serra, Lídia Giménez, Anna 
Gallardo, Imma Pla i Esther Corbella. Convidats en Marc Iturri i la Lídia Jiménez.

ORDRE DEL DIA:
1. 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.

2. 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 
d'aparèixer en apartats generals.(punt no tractat en la reunió anterior)

3. Altres temes.

ACORDS PRESOS:
1. Comissió festes: La Lluïsa ens presenta l'horari amb totes les activitats programades per la 

festa d'Inauguració de l'escola. Es necessita un/a mestre/a de cerimònia. Acabem de tancar 
els horaris. Hem de buscar fotos de l'escola per fer una exposició.
Comissió pati(r): En Marc Iturri ens explica la reunió que es va fer a l'escola amb l'Eliseu 
Guillamon. I ens pregunta de quants diners disposem per invertir en el pati.  Discutim si 
tirem endavant fer l'estudi de la distribució del pati i finalment votem que SÍ, prioritzant 
l¡ombrívol.  Proposem comprar unes carpes per fer ombra de manera provisional a infantil ja 
que és urgent. 
Comissió casal: El plantejament era demanar proposta conjunta al Julian i Casolem però no 
arriben a un acord i presenten dos projectes. La Lídia no vol decidir sola i demana el vot als 
representants de Les aigües i  Granès.  Els tres vots són a favor del Julian.  Finalment el  
menjador és amb m'penta. El 24 de Maig acaba la data per subvencions.
Comissió cohesió social: A la reunió amb els referents es plantegen les retallades. Una mare 
de P3 vol formar una comissió sobre el tema i la convidem a la propera Junta. El tema dels 
referents no acaba d'avançar. A l'espai tu preguntes es proposa fer una xerrada sobre la fruita, 
encara hi ha pares que pensen que és poc per esmorzar.
Comissió Formació i Xarxa:  Ara el vincle entre comissió de formació AFA-Escola ja no 
serà l'Ainhoa sinó la Marta Vilalta. A Xarxa es tractarà el tema Temps. Al Juny s'acaben les 
subvencions.
Comissió d'Esports: El terra del  gimnàs finalment es protegirà amb un tatami que són 
peces d'1x1 m aprox.( de moment no corre pressa).

2. No tenim temps de tractar aquest tema.
3. 29 Maig al CeCuCa presentació del programa mestres a les 19h. 

I sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió a les 23,48h.

                                                                                                      Mireia Vilaró
                                                                                                        Secretària


	

