
Carrer de l’Arquitecte Gaudí, 25. 08440 Cardedeu 
www.afacanmanent.blog.cat 

a/e afacanmanent@gmail.com 
Associació de Famílies d’Alumnes del Centre d’Educació Infantil i Primària Can Manent  

CIF G64656333 

 
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA D’INICI DE CURS DE L’AFA DE 

L’ESCOLA CAN MANENT, CELEBRADA EL DIA 15 D’OCTUBREE JUNY 2013 

 

S’inicia l’assemblea de l’AFA a les 21h i 05 minuts, amb 30 participants 

 

La Núria López es presenta als assistens a l’assemblea com presidenta de l’AFA, 

seguidament presenta cada una de les comissions, excusant les persones 

encarregades de la comissió d’acollida, ja que no han pogut venir. 

Comenta també que hi ha uns pares i mares de l’escola interessats en crear una 

comissió de mobilitat, però tampoc ha pogut venir cap de les persones que ho 

representen. 

També es comenta que les comissions es van mantenint en la mesura que hi ha 

gent que se’n pot fer càrrec, o que hi hagi prou gent. En el cas que això no sigui 

així, les comissions es dissolen. 

 

La Núria comenta el tema de les claus de l’escola, i el procés a seguir per tal de 

poder-ne tenir unes o fer-nes ús, que és el següent: tota persona interessada en 

desenvolupar una activitat ho comunica a l’AFA per poder incloure-la dins de la 

seva programació. Després aquesta activitat ha d’estar aprovada per la direcció 

del centre, que serà qui cedirà les claus o explicarà com s’ha de fer per poder 

accedir al centre fora de les hores lectives. 

Actualment hi ha diverses activitats extraescolars per pares i mares de l’escola: 

• Dilluns a les 21h, Músicalcor 

• Dilluns a les 19h, esport de mares (futbol) 

• Dimecres a les 21h, Ioga 

• Dijous a les 22h, Apakinampa 

 

David Marginet, vocal de la Comissió d’esports comenta que aquest curs només 

es manté l’activitat de futbol per mares. El futbol per pares és una activitat que 

es practica fora de l’escola, al camp de futbol de Llinars. 

En David és qui gestiona les possibles actvitats. 
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Carmen Inarejos, vocal de la Comissió de Formació, explica en què consisteix 

la comissió, que s’encarrega de buscar ponents i temes per fer xerrades que 

puguin interessar a la comunitat educativa. 

El curs passat es varen fer 3 xerrades: alimentació, educació lenta i educació 

sistèmica. 

Actualment dins de la comissió hi ha sensació de crisi, ja que falta gent que pugui 

donar un cop de mà. Es fa una crida per col·laborar i formar part d’aquesta 

comissió. 

 

Alberto Chillón, vocal de la Comissió TIC i referent de referents, comenta que 

la composició d’aquesta comissió és mixta, ja que està formada tan per pares, 

drecció de l’escola i coordinador TIC de l’escola. 

Aquesta comissió va néixer per identificar les mancances i necessitats 

tecnològiques per poder implementar d’educació d’aquesta escola, ja que és un 

projecte sense llibres. També serà la comissió que treballarà en la millor gestió 

de la comunicació entre escoles-AFA-famílies. 

Actualment l’escola disposa d’un equipament de 28 ordinadors, dels quals 7 estan 

a l’aula d’informàtica, i d’un servidor. La resta dels ordinadors estan distribuïts 

per altres aules de l’escola. 

També es disposa de 10 portàtils, que roten pels mestres a mesura que els 

necessiten, 2 reproductors/projectors. 

L’escola, doncs, té una ràtio de 8’72 alumnes x ordinador, inferior a la mitjana de 

Catalunya. 

Treballaran seguin unes fases concretades en el document de treball de la 

comissió. Primer de tot, que és amb el que es centra el treball d’aquest curs, es 

necessiten 16 ordinadors per l’aula d’informàtica, per la comunitat de mitjans i 

grans, i ta,bé es necessiten projectors i PDI (pissarres digitals interactives). S’ha 

de tenir en compte que hi ha un pressupost de 6.000 euros per part de l’escola i 

10.000 euros per part de l’AFA. 

 

Un pare comenta que s’hauria de fer una crida per intentar aconseguir 

ordinadors, però des de la comissió s’ha descartat aquesta proposta, ja que els 

ordinadors que no es cataloguen des del departament d’ensenyament i que tenen 
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més de 2 anys, no entren dins del manteniment per part del tècnic de la 

Generalitat. 

 

Dels assistents a l’assamblea sorgeix la pregunta si a partir de la iversió estimada 

hi haurà la ràtio de 2 alumnes per ordinador. Es comenta que a l’aula 

d’informàtica si, però no a la resta d’escola. S’ha de tenir en compte que el 

centre fa una demanda de material mòbil (ordinadors portàtils...), per tal de 

poder-lo adaptar a les necessitats dels mestres segons el treball a realitzar. 

 

Pel que fa al tema de Referents, l’Alberto es dirigeix als pares de P3 per tal de 

demanar que comencin a pensar en la figura del pare o mare referent d’aula per 

establir les comunicacions família-escola-tutors-direcció... 

A P5 hi ha hagut canvi de referents. 

Amb el canvi de direcció de l’escola, s’han iniciat les primeres comunicacions. 

Aviat hi haurà la primera reunió de referents amb l’escola. 

 

Lourdes (Comissió casal d’estiu) 

Fins ara s’han unit 3 escoles per fer el casal conjunt aquest any, que de tres 

projectes es van acabar decidint pel projecte de Julián Iglesias a l’Escola Les 

Aigües. 

De Can Manent hi ha anat 39 nens i nenes, dels quals 22 es quedaven al 

menjador que s’oferia. 

La proposta de cara a l’estiu vinent és de fer un casal a l’escola Can Manent, 

havent fet una consulta prèvia per fer un sondeig per saber si hi hauria prou nens 

i nenes per fer-lo factible. 

 

Rosa (Comissió Menjador). 

El contracte actual de l’empresa de menjador és amb l’empresa Casolem, signat 

amb el Consell Escolar. La nostra capacitat de decisió és poca. 

La comissió ha fet una reunió de revisió de contracte, que ara s’ha d’anar 

renovant anualment. 

Aquesta empresa s’ha valorat positivament, pel que fa als menús i a la gestió de 

l’espai de menjador. 
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A la direcció ha agradat molt el funcionament del servei, ja que segueix molt la 

línia de l’escola. 

 

Esther (Comissió Festes de les Escoles) 

Aquesta comissió es presenta com a independent a l’AFA. La seva tasca és la 

d’organitzar la festa al final de mes de maig, organitzar el concurs de dibuix pel 

cartell, buscar anunciants, etc. 

A partir de finals de novembre ja comencen les reunions. 

Aquest any la comissió, que és interescolar, va decidir de repaertir els diners que 

havien anat quedant de remenen any rere any. Es parlarà amb la direcció del 

centre per decidir a què es poden destinar els 300 euros que han tocat per 

escola. 

 

Marta (Comissió Extraescolars) 

Hi ha hagut una baixada de les inscripcions a les activitats extraescolars 

ofertades des de l’AFA. 

Actualment hi ha 47 alumnes que fan extraescolars + 9 pares i mares. 

Moltes de les activitats proposades a l’inici de curs no s’han pogut posar en 

pràctica per falta d’inscripcions. Les activitats que es fan actualment es fan amb 

grups molt reduïts. 

La Marta comenta que és el darrer curs que gestiona les extraescolars de l’AFA, 

així que es demana alguna persona voluntària per començar a fer el traspàs de la 

informació i gestió per fer el relleu de cara al curs vinent. 

 

Roger (Comissió de Festes) 

En Roger és el vocal de la comissió des de fa un mes. Es va iniciar com a referent 

d’APAKINAMPA a qui convida a toothom que hi estigui interessat a formar-ne 

part. Assagen cada dijous a les 22h. Al gimnàs de l’escola. 

La funció de la comissió és la de coordinar i fer tràmits per poder fer les 

celebracions els dies assenyalats. 

Les festes establertes són: Benvinguda, que la organitzen els pares i mares de 

P4. La festa de la Castanyada, Nadal, Sant Jordi i Festa de Final de Curs. 

Carnestoltes, des d’aquest any, disposa d’una comissió específica que es va 

prestar voluntària l’Assemblea de Final de curs passat. 
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La Comissió de Festes ha fet una reunió. La sensació és que la comissió està 

força cansada de la gestió de les festes, així que es fa una crida a la participació 

per part de tota la comunitat educativa. 

La comissió encara no ha fet cap reunió amb la direcció per saber com acabarà la 

proposta d’organitzar les festes per cursos. 

 

Mar (Comissió Mobilitat) 

La comissió s’ha plantejat uns objectius 

A curt termini: demanar un carril bici, o un carril de circulació preferent. 

Demanar que l’autobús passi en horaris que coincideixin amb els horaris escolars. 

A mig termini: crear “camins amics”, camins senyalitzats perquè els nens i nenes 

puguin anar a l’escola sols. Aquesta proposta hauria de fer-se a nivell municipal. 

A llarg termini: que Cardedeu fos un poble pels infants, seguint la idea del 

pedagog Tonucci. 

Es fa una crida perquè la comissió es formi amb el màxim de gent interessada. 

 

Manel (Tresorer) 

Presenta els pressupostos a provat a data de l’assemblea. 

Pel que fa referència a les quotes, es destaca: 

• Despesa en material esportiu. 

• Despesa 10.000 euros per la comissió TIC 

• Despesa casal d’estiu 

• Despesa Festes: es fa la mateixa partida que el curs passat +1000 euros 

pel DVd d’APAKINAMPA 

• Despesa en Passejades: monitoratge  

Tenint en compte una normativa de la Generalitat, sembla que les 

passejades podria ser que haguéssin de fer-se amb acompanyants 

assegurats, per això es guarda una partida del pressupost per si fos 

necessari haver de contractar monitoratge per poder conservar aquesta 

activitat. 

• Bon dia/acollida: s’ha ajustat el pressupost. 

• Hi ha hagut una davallada de les extraescolars. 

Aquest any el balanç del pressuport és negatiu, ja que es fa una gran inversió per 

l’escola. 
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Hi ha un “desquadre” de 12.115 euros. 

El saldo és de 39.900 euros, del qual encara hem de restar el pagament a 

l’editorial, dels llibres que es van vendre a l’inici de curs. 

 

Es demana per la subvenció del Pla Català de l’Esport que va arribar a l’inici 

d’aquest curs. Els diners del Pla Català es van invertir en material escolar per 

l’escola, a partir de la comanda feta i justificada pel mestre especialista 

d’educació física. 

 

S’aproven els pressupostos pel 100% dels assistents. 

 

Emma (Casolem) 

Comenta que l’espai que l’empresa utilitza per l’espai de Benvinguda i acollida de 

la tarda ja no es neteja per part de l’Ajuntament. Per això comenta que si volem 

que sigui un espai net i higiènic pel menjador escolar, s’hauria de pensar en 

solucions i/o alternatives. 

La Núria, presidenta de l’AFA, comenta que va tenir una reunió amb la direcció 

del centre i van acordar que a partir d’ara es faria càrrec de la neteja de l’espai 

de menjador les persones que hi realitzessin algun tipus d’activitat. 

 

Precs i Preguntes 

• Comissió de mobilitat: han de repescar la informació que en el seu 

moment ja es va entregar a la policia, per poder fer un entorn més segur. 

 

• Pels canvis de domiciliacions bancàries, el millor és dirigir-se a en Manel 

Herver, el Tresorer, a través d’un correu electònic. 

 

 

• Crisi de participació. 

No es veu com una crisi, sinó que cadascú participa segons el que 

considera necessari o pel que li és possible. 

Des de l’Afa shauria de difondre la tasca feta i marcar 4 objectius, per tal 

que la resta de pares i mares vegin la necessitat de la seva participació.  
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En Sergio, pare de p4, elaborarà un tríptic per fer-ne difusió a la resta de 

pares, sobretot als de P3, que són els que més desconeixen la tasca de 

l’AFA i la necessitat de la seva implicació. 

 

 

S’acaba la reunió a les 23:00, de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta. 

 

Cardedeu, 21 de novembre de 2.013 


