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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L’AFA DE 
L’ESCOLA CAN MANENT, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2011

HORA D’INICI: 21,30h.
LLOC: Menjador de l’escola.
ASSISTENTS: 46 famílies
ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del dia 28 de setembre de 2010.
2. Informació sobre altes i baixes d’associats.
3. Valoració del servei d’acollida.
4. Valoració de les activitats extraescolars programades durant aquest curs.
5. Seguiment del pla de treball de cada una de les vocalies de l’AFA.
6. Seguiment del pressupost del curs 2010-2011.
7. Informacions sobre l'entrada en funcionament de l'escola nova (serveis, activitats, etc)
8. Informacions diverses.
9. Torn obert de paraules.

Abans de començar amb l’ordre del dia es recorda als socis que per una qüestió de sostenibilitat  i 
economia, la forma de comunicar les convocatòries d’assemblea és exclusivament a través del bloc i del 
surobloc i que no es realitzen trameses postals als domicilis dels socis, ni es lliura la convocatòria a 
través de les motxilles dels infants.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea del dia 28 de setembre de 2010:     es procedeix 
a la lectura de l’acta, s’aprova per unanimitat.

2.     Informació  sobre  altes  i  baixes  d’associats  .  Es  comunica  que  actualment  hi  ha  159  famílies 
associades de 191 famílies a l’escola. 83% d’associats.

3.    Valoració del servei d’acollida  . S’informa d’un augment del numero d’usuaris respecte al principi de 
curs. Valoració positiva del servei en general. Actualment s’està parlant amb la nova empresa per la 
gestió  del  servei,  valorant  descompte  per  germans  i  com  a  finalitat  es  proposa  reduir  el  nombre 
d’impagats. Es mostra interès pel funcionament de la nova empresa pel que fa al personal. 

4.    Valoració de les activitats extraescolars programades durant aquest curs   : Vadefesta s’oferta tot i la 
poca assistència. En general bona satisfacció del total de les activitats. Es demana angles pels més 
grans, es valorarà i s’oferirà en funció de la demanda.  Es demana col·laboració per la gestió i propostes 
d’extraescolars de cara al funcionament de la nova escola. S’informa dels canvis amb futbol sala. Es 
donen aclariments del funcionament del futbol sala actualment a càrrec de Julian Iglesias. El Jaume fa 
una reflexió  del per que de les extraescolars, com a primera idea s’oferien activitats difícils de trobar al 
poble, actualment, amb la creació del grup de treball,  es buscaran les opcions mes adients. També 
“extraescolars per pares i mares”.

5   Seguiment del pla de treball de cada una de les vocalies de l’AFA  :   

Festes: s’informa del calendari de festes i s’anima a les famílies a la participació, es comenta la  intenció 
de que P4 organitzi la festa de benvinguda.



Avda. Jaume Campmajor, 20. 08440 Cardedeu
Tel. 671 939 342 

      www.afacanmanent.blogspot.com 
a/e afacanmanent@gmail.com

Associació de Famílies d’Alumnes del Centre d’Educació Infantil i Primària Can Manent                              CIF G64656333

Coordinació  associativa:  Es  plantegen  dubtes  sobre  la  tria  del  dibuix  de  la  festa  escoles  es  fan 
aclariments sobre el  funcionament de la  tria del dibuix.  Es fa proposta per treballar  el  tema de les 
emocions a la comissió de formació/informació.

Formació:  dues  xerrades,  amb bona  participació  en  general.  Hi  han  varies  propostes,  una  creació 
d’espai per poder parlar sobre les preocupacions de les famílies. Es recolliran propostes per properes 
xerrades i d’apropament amb les famílies. Enllaç amb la web de l’escola amb temes d’interès per pares. 

Comunicació: desenvolupar la imatge de l’AFA, el  blog, el surobolg, manca temps per una correcta 
gestió, es demana col·laboració per poder-ho portar a terme.

Pla d’entorn: organització de casals setmana blanca i estiu més xarxa infància. S’aclareix els problemes 
de gestió  per la realització de casals i  d’espai.  Casal  d’estiu impossible,  es realitza juntament amb 
Corbella i Les Aigües a l’escola Dolors Granes.  Es fa un plantejament de demanar la possibilitat de 
realització d’un casal municipal.

Esport:  La  finalitat  es  la  realització  d’activitats  no  competitives,  nomes  amb  ànims  de  diversió  i 
comunicació amb els nens. S’ha comprat material per l’escola amb la subvenció del pla català d’esports, 
l’any 2011 no hi ha subvencions.

Cohesió social: comunicació entre pares, nens i escola, dues propostes, juguem dansant (musical) i 
caminada al castanyer de Can Cuc. Molt bona valoració.

Seguiment obres escola nova: format per un grup de pares conjuntament amb escola. S’expliquen els 
terminis i el seguiment que s’ha fet en tot moment sobre la construcció del nou edifici.

6.   Seguiment del pressupost del curs 2010-2011  : pressupost 10-11 molt inferior al indicat al principi de 
curs  pendent  de tancar  al  setembre.  Canvi  en la  gestió  de quotes,  cobrament  per  avançat  de les 
activitats organitzades per l’AFA per evitar la morositat. Es fa constar el problema de morositat, la qual 
cosa provoca el canvi en la gestió.

7.    Informacions sobre l'entrada en funcionament de l'escola nova (serveis, activitats, etc)  :    Entrada en 
funcionament: dubtes per manca de coneixement dels espais. Seguiment per par dels membres de la 
junta.   L’ajuntament es compromet a arreglar  l’entrada i  treure l'activitat  de la granja.  Pel que fa al 
trasllat, es demana disponibilitat a les famílies i s’informarà a traves del bloc i correu electrònic de les 
necessitats de col·laboració. Es plantegen dubtes per conèixer l’escola, s’informa de  les intencions de 
l’escola de fer portes obertes però queda pendent de confirmar per part de l’escola per manca de temps.

8. Informacions diverses. Es demanen signatures a favor de que les escoles no puguin estar mes de 
tres anys en mòduls prefabricats.

S’informa de la proximitat de la renovació de càrrecs de vicepresident i tresorer, també s’informa de la 
baixa del secretari.

Menjador: Valoració del servei durant els 4 anys. S’informa del nou projecte pel menjador de l’escola, en 
funció d’unes pautes creades per una comissió mixta escola–AFA. Es fa signar un contracte a l’empresa 
Casolem amb les pautes a seguir. L'empresa presenta una filosofia adaptada a la filosofia de l’escola. 
Es fa el canvi en la gestió del servei per decisió del consell escolar. S’expressa disconformitat de les 
famílies per la manca d’informació. 
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9. Torn obert de paraules: Es demana la possibilitat de juntes obertes o no, s’explica el funcionament de 
la  junta i  com es prenen de decisions.  Es  demana publicar  el  dia de junta i  plantejar  la  opció de 
modificació d’estatuts. Es demanen mes assemblees per informar dels temes d’interès comú.

Jornada intensiva,  el  vot  de l’AFA,  com acostuma ser  des dels  inicis,  va  ser  que no i  de manera 
excepcional va ser vinculant,  juntament amb l’abstenció de l’ajuntament,  per no estar assignada pel 
departament. Al consell s’acorda estudiar la necessitat de les famílies i si es necessari el canvi de vot. 
Es torna a demanar participació activa.

S’explica que la nota entregada a les famílies respecte a la jornada intensiva es per part de l’equip  de 
mestres, nomes mestres, no equip directiu. Es tractarà el tema en el consell escolar.

Jornada compactada: les direccions de les escoles de Cardedeu decideixen posposar-la. Es fa a traves 
d’un escrit amb votació dels pares. Es proposa al Consell Escolar la reflexió i  explicació del motius 
positius i negatius.

Sisena  hora  des  del  principi,  la  postura  de  l’escola  a  estat  en  contra.  Es  proposarà  a  la  propera 
assemblea com a tema de debat.

Es demana l'opinió sobre la forma de comunicació a través de bloc, surobloc,  que s’accepta per part 
dels assistents.

Actes inauguració escola nova, es proposa fer actes durant tot el curs. Creació de grup de treball para la 
realització dels possibles actes.

Sense cap altra tema a tractar, la reunió s’acaba a les 01:23h del 21 de juny de 2011

Anna Maria Gallardo Masa              Vist-i-plau
Secretària              Jaume Casacuberta i Inglés

  President


	

