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

L’ESCOLA CAN MANENT, CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNY 2014

S’inicia l’assemblea de l’AFA a les 21h i 10 minuts, amb 18 participants. Al llarg

de l’assemblea s’incorporen dues persones més, acabant amb un total de 20

persones.

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

seguidament presenta cada una de les comissions, de les quals se’n va el balanç

del curs.

1. Valoració de cada una de les comissions

Comissió Extraescolars

La Marta Serret, que era qui ho ha portat aquests dos darrers anys deixarà de

portar la comissió. Té un relleu, l’Estela, mare d’una alumna de primer, que

actualment ja està intentant acabar de quadrar les propostes de cara al curs

vinent. Ho tindrà enllestit al setembre, ja que els extraescolars s’inicien a

l’octubre.

De les propostes que s’havien fet per aquest curs, no s’han pogut posar a la

pràctica les activitats de futbol sala, aerodance, tastets esportius, música en

moviment i teatre.

Si que s’han anat fent al llarg del curs, amb un total de 57 participants, les

activitats d’anglès, taller, patinantge, rítmica, circ i tennis.

Les extraescolars han baixat molt en el seu nombre de participants respecte al

curs passat.

També es feien extraescolars per a pares i mares de l’escola: músicalcor, ioga,

tai-txi i APAKINAMPA.

Com ja s’ha anat parlant en d’altres juntes i assemblees, de cara al curs vinent el

cobrament de les extraescolars es farà trimestralment, pagant al banc i portant

rebut de pagament. Ha estat una decisió presa per poder evitar de seguir gent

per retorns de rebuts o impagaments. Es proposa que siguin els mateixos

talleristes qui girin el rebut, però aleshores ja no seria un servei de l’AFA.
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També es comenta valorar la possibilitat de fer extraescolars a la franja horària

del migdia, tot i que el servei de menjador també ofereix activitats.

Es vota: en el moment de la votació érem 18 persones, de les quals van votar a

favor de fer extraescolars al migdia 3 persones, 10 varen votar en contra, i la

resta es va abstenir (5 persones).

Comissió Acollida

Eva Calpe, juntament amb la Cristina Serradell han portat la comissió durant dos

anys i el curs vinent ja no ho portaran elles, ja que agafen els relleus dues mares

de P4, Mònica Capel i Mercè Sitges, que no han pogut assistir a l’Assemblea per

motius personals.

Actualment ja estan començant a fer gestions de traspàs d’informació.

Per aquesta comissió també surt la proposta de canviar el sistema de pagament

per evitar, també, impagaments.

Surt la proposta de derivar la responsabilitat de cobrament i gestió del servei

d’acollida a Casolem, creant un contracte a partir dels números dels darrers dos

anys.

Es vota: en el moment de la votació érem 20 persones, de les quals totes estan

d’acord den passar aquesta gestió a Casolem.

20 vots a favor, 0 en contra, 0 abstencions

Aquest any ha estat un bon any, ja que no s’han presentat pèrdues econòmiques

en aquesta comissió.

Comissió Casal d’Estiu

Lourdes.

Aquest serà el primer any que es farà el casal d’estiu a la mateixa escola i sense

compartir.ho amb altres escoles de Cardedeu. Es va decidir de tirar-ho endavant,

al mateix edifici de Can Manent i sense dependre d’altres escoles de Cardedeu,

després de passar una enquesta a les famílies per saber si això seria possible, pel

que fa a inscripció.

Es va decidir d’agafar el projecte ofert per l’empresa Casolem, ja que era una

proposta que ja l’any passat havia agradat a la comissió.

S’han fet dues reunions informatives. El casal s’inicia la primera setmana de juliol

i s’acabarà la darrera. També s’ofereix casal per la primera setmana de setembre.
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Actualment s’han fet 73 inscripcions, que varien nombre dependent de les

setmanes i les necessitats de les famílies. La majoria són nens de Can Manent.

S’han fet les gestions, instàncies i papers necessaris per poder optar a diversos

espais municipals (cecuca, etc.), ja que és l’AFA, com a entitat que desenvolupa

l’activitat, la que ha de fer aquests sol·licituds.

S’ha demanat, també, una subvenció de la que no se’n sabrà l’import exacte fins

que l’Ajuntament acabi de saber quants casals i quantes inscripcions té cada un.

Comissió de Menjador

La Rosa plega, i deixa diverses mares que seguiran fent la feina que ha fet fins

ara (Beatriz, Isabel i Laia D.)

Han anat fent 3 reunions, amb la direcció de l’escola i els mestres que formaven

el consell escolar, que era a qui traspassaven les queixes i neguits de les famílies

de l’escola.

Hi ha temes que s’han anat exposant i que mica en mica han d’anar mirant de

millorar, com és el tema monitoratge, mediació de conflictes i de les activitats

que es fan a la franja del migdia.

Un altre tema també és el de la forma de pagament. Es pensa que prorratejada

és la millor manera, ja que així surten quotes fixes cada mes. S’ha de mirar, però,

la manera de poder arreglar el tema dels fixes de 3-4 dies, ja que Casolem

hauria de revisar la normativa per tal de poder compensar els dies festius del

fixes de menys de 5 dies.

Es recorda que el tema del menjador és competència del consell escolar, i qui

decideix és la direcció de l’escola.

També es va comentar en consell escolar la necessitat de fer una avaluació del

servei. Actualment s’està treballant en aquesta enquesta, per tal de poder-la

passar el primer trimestre del curs 2014-2015.

Comissió TIC/TAC

Alberto

Aquest curs s’ha estrenat l’aula d’informàtica, i la presentació va anar molt bé.

No s’ha fet més inversió de la que s’havia decidit en assemblea a principi de curs

(10.000 euros per part de l’AFA). De moment s’ha gastat la meitat del pressupost,
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per fer una avaluació de com està anant el procés, i la resta s’acabarà gastant i

invertint de cara al curs vinent.

Aquesta comissió segueix amb tots els membres que actualment la formen.

Es comenta que s’hauria de fer saber quina ha estat la inversió feta per l’AFA per

aquest equipament informàtic de l’escola, ja que molts pares que no són socis

acabaran treient-ne profit.

Comissió Comunicació

L’Alexandra, mare de p3, amb ganes de treballar en temes de comunicació de

tota la feina que es fa des de l’AFA, serà la que portarà el tema de la comissió de

comunicació per tal de difondre tota la feina que es fa des de l’AFA.

Comissió Mobilitat

La Maria Vidal comenta que no hi ha gaire informació nova, ja que ja shan anat

parlant de les accions i reunions que han anat tenint amb l’Ajuntament en

Assemblees i Juntes fetes al llarg del curs.

Valorn molt positivament la reactivació de comissions de mobilitat de les escoles

del Corbella i del Mil·lenari.

Actualment estan treballant en l’elaboració de documents per fer arribar als

partits polítics per tal que les qüestions de mobilitat per les entrades i sortides de

les escoles estiguin dins dels seus programes electorals.

A partir de setembre es reprendrà el treball dels camins escolars.

Comissió de Formació

La Marta Pelegrina deixa la comissió i entra a formar-ne part la Marta Marín.

La Marta P comenta que ha etsat un curs una miqueta difícil per aquesta comissió,

ja que al ser una comissió mixta ha costat determinar algunes activitats que es

veien clares des del principi, com és la del cinefòrum.

Es comenta que aquesta comissió és important i que estaria bé reactivar-la

seguint la línia que es tenia de transmetre la metodologia de l’escola.

S’ha de valorar si ha de seguir sent una comissió mixta o exclusiva de l’AFA, en

el cas que no hi hagi voluntat de seguir per part del claustre de mestres.
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Comissió de Festes

En Roger vol plegar de la comissió.

Comenta que va començar el curs amb força, amb una festa de la castanyada,

però que es va anar desinflant la comissió.

Va ser per iniciativa d’unes mares, veient que no hihauria festa de Sant Jordi,

que van agafar el relleu a la comissió i van engegar la festa de Sant Jordi i la de

Final de curs.

La proposta era que sortissin subcomissions per cada una de les festa, tot i que

es necessita una persona que les coordini i les gestioni, per poder donar suport

logístic de cada una de les passes a seguir a l’hora d’organitzar-les.

S’elaborarà un “protocol” per tal de saber què s’ha de fer, pas per pas, quan es

vulgui organitzar cada una de les festes. També s’està a l’espera de saber com

ho farà l’escola de cara al curs vinent, pel que fa a les festes.

Es dóna les gràcies a totes aquelles persones que han anat formant part de la

comissió de festes i que han esmerçat esforços perquè es poguéssin anar

celebrant cada una d’elles.

Tresoreria

S’ha de buscar i trobar una persona perquè porti el tema de tresoreria. En Manel

plega a principis de juliol, fent el tancament de l’exercici del curs.

Es farà una crida per l’AFA 2.0.

Hi ha persones que poden sondejar alguns pare si mares de l’escola.

En el cas que no sortís ningú es buscaria un servei extern que fes tota la gestió

de tresoreria.

Es vota: en el moment de la votació érem 20 persones. Hi s’obtenen 20 vots a

favor, 0 en contra i 0 abstencions.

Seguiment de 2 anys més de la secretària.

Tenint en compte que aquest any han plegat del vice-president i el tresorer, i que

queden la presidenta i la secretària, es valora la possibilitat d’allargar el mandat

a la secretària per dos anys més per tal de garantir una mica la continuïtat de la

gestió.
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Això es proposa tenint en compte que al proper novembre s’havien d’organitzar

eleccions per renovar els càrrecs de vicepresident i de sercretària.

Així doncs, queda de la següent manera:

Al setembre hi ha d’haver un/a tresorer/a que tindrà mandat per 4 anys, i la

secretària i presidenta encara tenen mandat per 2 anys més (novembre 2016).

També seria bo per la junta de l’AFA que sortís alguna persona voluntària per

prendre possessió de la figura de vicepresident, tot i que és una figura

prescindible, no obligatòria.

S’han de mirar els estatuts i demanar com s’ha de fer per tal de tenir-ho tot

legalment plasmat.

Venta llibres al setembre

Es comenta si aquest any es vol tornar a gestionar la venta de llibres a través de

l’AFA. Es valora que és necessari que des de l’AFA es doni la possibilitat d’adquirir

els materials amb un 25% de descompte respecte als preus de mercat.

Es parla de la necessitat de tenir-ho tot clar abans de fer les ventes, i de donar el

descompte real a tothom qui sigui soci de l’AFA, i qui no ho sigui, vendre els

productes a preu del mercat.

La secretària parlarà amb la direcció per proposar altra vegada la venta.

No hi ha precs i preguntes.

S’acaba la reunió a les 23:40, de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta.

Cardedeu, 18 de juny de 2.014


