
 
ACTA DE LA REUNIÓ  

 

Data: 06/02/2012 

Lloc: Sala de professors 

Convidats: Socis de l’AFA 

 

Qui convoca: Junta actual 

 

Assistents: 
Gemma Dilla, Gemma Segura, Oscar Alonso, Desirée Luque, Albert Sanz, 
Mercedes Benito, Paz Rovira, Fani Gómez, Susana Ros, Inma Pascual, Santi 
Juarros, Alfons Rodríguez i Glòria Besoli 

 
Temes 
Tractats: 

• S’inicia la reunió amb la presentació de la Gemma Segura sobre els casals  
de setmana santa. Explica que no es pot fer una proposta amb una empresa 
nova si abans no ho ha acceptat el Consell Escolar. Per aquest motiu és 
possible que, després d’haver fet la votació, pel casal de Kids & Us no hi 
estem a temps de gestionar el canvi. Per fer-ho possible la Gemma ha parlat 
amb la Carmina varies vegades i finalment han acordat que la Carmina, com 
a Presidenta del Consell Escolar i Directora de l’escola, es reunirà amb les 
Directores de Kids & Us per conèixer el seu projecte i a elles i a partir d’aquí 
es convocarà un Consell Escolar Extraordinari per fer aquesta votació. Si no 
arribem a temps de fer el canvi per aquest any s’oferirà el casal de CET10 
amb el centre d’interès “La princesa Maia”. 
Arrel de tots els dubtes que han sorgit al voltant del Consell Escolar i la seva 
relació amb l’AFA, la Gemma ens explica que la Carmina s’ha ofert per 
assistir a la propera Junta de l’AFA i explicar a tothom en què consisteix el 
Consell Escolar, què fa i quines decisions es prenen. L’actual representant de 
l’AFA al Consell Escolar, Gemma Dilla, ens explica que desconeix la 
normativa, per tant prefereix que sigui la Carmina qui ho expliqui tot.  
 
La Gemma continua amb el casal d’estiu. Explica que ja s’ha presentat per 
ser homologat però que tot i que encara no ens han dit res CET10 considera 
que no hi ha d’haver cap problema amb la documentació que es va presentar. 
Per tal que es pugui homologar ha de garantir uns preus i la nostra proposta 
va ser acceptada. La Gemma ens explica que es va reunir amb en Xavier 
Prat i amb en Raúl de CET10 i també amb en Michael de Make It Up per tal 
d’aclarir els dubtes que preocupen a les persones que li van enviar els seus 
suggeriments per correu. Va subratllar la importància de fer una comunicació 
amb més detall a les famílies sobre el que es farà al casal. Tots tres van 
explicar que estan formant un equip de monitors específic que serà dirigit pel 
Raúl i que continuarà sent la figura referent per als nens de l’escola. La 
Generalitat demana que el 40% dels monitors han de ser titulats però el 60% 
restant no és obligatori que ho siguin. CET10 ens ho garanteix i diu que la 
majoria són estudiants de filologia anglesa, estudiants de professorat 
d’anglès… en definitiva, gent acostumada a treballar en l’entorn de 
l’educació. Busquen formar un grup amb un perfil social i un alt domini de la 
llengua anglesa. Per aquest motiu CET10 els hi farà una formació específica 
pensant en el casal concret que hem demanat. Tot aquest procés de selecció 
dels monitors farà que no es tractin de les mateixes persones que els nens 
que han cursat l’extraescolar d’anglès estan acostumats a tractar. La Gemma 



 
ens explica que la seva percepció és que saben que se la juguen, i que el 
nostre objectiu és que els nens es diverteixin. Per tal que hi hagi la màxima 
transparència en la gestió CET10, Make It Up i AFA faran reunions conjuntes 
per avaluar tota la preparació del casal d’estiu i la comunicació d’aquest de 
manera que després no ens trobem amb sorpreses. 
Referent a les sortides que proposa CET10 la Gemma va demanar 
augmentar la qualitat de les mateixes i CET10 li va comunicar que si 
augmenten la qualitat també augmentarà el preu. L’Inma proposa alternatives 
més culturals com poden ser visites a museus que disposen d’aire 
condicionat i que no encaririen massa. L’objectiu és que no es faci el mateix 
cada any. Els de CET10 van comunicar a la Gemma que ells pensaran altres 
sortides i nosaltres també hem de fer la nostra aportació. Amb totes les idees 
s’acabaran de definir les que siguin més convenients pels nens i també per a 
les famílies. Es decideix que tothom que tingui propostes a fer que les enviïn 
al correu de la comissió directament. L’Inma comenta que s’ha de valorar la 
possibilitat que no hi hagi un número elevat d’alumnes i que el Casal no es 
pugui portar a terme. Per evitar això la Gemma esbrinarà quin és el número 
mínim de nens i es pensarà una alternativa que pugui ser còmode per les 
famílies i positiva pels nens. 
La Gemma explica a la gent de la comissió de comunicació que caldria 
explicar els casals d’una forma diferent a la resta de notícies per tal que la 
gent que ho consulti a la web rebi informació complementària i més detallada 
que el díptic que acostuma a enviar CET10. L’Albert proposa demanar a 
CET10 que facin una presentació de power-point del casal que es pugui 
penjar al blog.  
La Gemma tracta de donar resposta a diferents qüestions que li han anat 
arribant: 
Referent als espais que s’ocupen durant els casals, ens explica que CET10 
considera que són suficients i que no en necessiten més. Hi ha espai suficient 
per no haver d’estar al sol, són els nens els qui volen jugar als patis tot el dia i 
els monitors els han de dir que no. 
Un altre tema que es va acordar amb CET10 és que durant les reunions 
informatives que fan a les famílies els de la Comissió de casals de l’AFA han 
de ser-hi i han d’haver estat informats prèviament del contingut de la reunió. 
L’Oscar pregunta per quan està previst fer la circular a les famílies i la 
Gemma diu que es farà a l’abril, just després de la Setmana Santa. 
El Santi pregunta a la Gemma si es pot demanar informació sobre el cost 
mitjà d’una sortida per tal de buscar les alternatives a presentar. La Fani es 
queixa de la divisió dels horaris doncs considera que els nens estan molt de 
temps preparant-se, per sortir, per dinar..., i poc temps fent l’activitat en 
concret. La Gemma explica que ha estat comparant amb d’altres empreses i 
que gairebé tothom presenta horaris molt similars. La Fani explica que l’any 
passat els seus fills van fer el casal de Kids & Us i que l’horari no tenia tants 
espais sense fer res. 
La Gemma ens explica que un altre de les queixes que ha gestionat de cara 
al proper casal ha estat l’acollida matinal per evitar que els nens estiguin al 
pati de sorra. Ha demanat que els monitors siguin més flexibles amb el tema 
de l’idioma durant aquesta hora i que els nens no hagin d’estar allà esperant 
que arribin els altres. 
Finalment s’acorda que qualsevol qüestió que estigui relacionada amb dubtes 
o queixes de casals que ens dirigim directament a la comissió per deixar 
constància escrita i que la gent que hi treballa ho pugui anar resolent. 
La Gemma continua explicant les colònies d’estiu. Ens comunica que la pre-
reserva s’ha de fer abans de Nadal motiu pel qual tampoc hi ha temps per fer 
un canvi de casa. Aquest any serà a la Garrotxa, a St. Miquel de Campmajor. 
La Casa es diu “El Xalió” i serà només pel Provençals. La Marta de la 



 
comissió de casals va demanar que abans de fer la reunió per informar a les 
famílies CET10 organitzés un diumenge a la casa per tal que les famílies 
puguem visitar-la i que allà mateix el Raúl i alguns dels monitors que hi seran 
ens expliquin en què consistirà l’estada. CET10 ho ha acceptat.  
Aquest any la setmana que els nens marxen de colònies coincideix amb la 
setmana en que comença el casal. Els nens que vagin de colònies es perdran 
la primera setmana del casal en anglès. El Santi pregunta si els petits, que 
només fan 3 dies de colònies, quan tornin podran incorporar-se al casal 
sense haver d’esperar a la setmana següent. Aquests dos dies hauran de 
tenir un preu concret. La Gemma es compromet a demanar-ho a CET10 a 
veure què hi diuen. 
 
Finalment la Gemma explica que la comissió de CET10 necessita més gent i 
proposa que la comissió de Noves extraescolars i CET10 s’ajuntin. Tot i així 
es decideix fer una crida a la gent de la Junta per tal de demanar més ajut. 
L’Oscar proposa fer un correu a tothom. La Gemma el redactarà i l’enviarà al 
correu de l’AFA per tal que sigui reenviat a tothom. El Santi, com a únic 
membre de la comissió de noves extraescolars que hi ha a la reunió, es 
queixa de la falta de comunicació dintre de la seva comissió, ens explica que 
encara no s’han reunit com a Comissió quan ell ja ha anat fent feina per tal de 
treballar alternatives. Ara que s’ajunten ambdues comissions caldrà establir 
un nou funcionament. 
 
• La Desirée ens parla en nom de la Comissió de festes. Ens explica que hi 
ha hagut un malentès amb el cost del carnestoltes i que finalment la 
participació tindrà un cost aproximat de 300 euros (tallers i berenars que es 
donaran als nens). Ens explica que es van fer els tallers i que van ser un èxit 
tant de participació com d’actitud. S’han penjat unes fotos a la web. Explica 
que va quedar per acabar la decoració del castell i el tema de la música. El 
dies 17 i 18 tenen previst d’enllestir-ho tot i per tal que això sigui possible 
demana que la gent de la Junta col·labori. L’Inma proposa de fer alguna cosa 
aquest divendres dia 10 però finalment es decideix que no serà necessari. La 
setmana d’abans de la Rua es farà un comunicat a les famílies que informarà 
de l’horari i del recorregut doncs en el que es va fer va sortir tallada aquesta 
informació. Es demana que per tal d’assegurar que la gent ajudi a decorar el 
castell els dies 17 i/o 18 es demanarà que es confirmi l’assistència. La Glòria 
es compromet a enviar un correu a tothom de la Junta sol·licitant confirmació. 
La Glòria explica la relació que existeix entre la pancarta de les retallades que 
quasi totes les escoles del barri compartim i la Rua. La gent que ha ideat 
aquesta acció parla de fer unes consignes i de parlar de les retallades al 
pregó. La Desirée es compromet a posar-se en contacte amb ells i esbrinar 
quines accions volen fer, com i quan. 
La Desirée ens explica que s’ha parlat de portar micròfons a la Rúa i l’Albert 
explica que els que va comprar l’AFA tenen una acústica molt dolenta. L’Inma 
diu que van ser molt cars i que si no sonen bé ens hem de posar en contacte 
amb l’empresa que ens els va subministrar i fer una queixa. L’Inma es 
compromet a fer-ho en cas que en Raúl no sàpiga com fer que sonin bé. La 
Desirée parlarà primer amb en Raúl. 
 
• La comissió de reciclatge explica que s’ha de fer el canvi de nom del 
compte corrent de reciclatge ja que abans estava a nom de l’Ana Soto com 
apoderada i ara volem que sigui la Mercedes Benito. 
La Junta aprova els canvis de titulars en les comptes bancàries següents: Del 
compte núm.: XXXX/XXXXX/XX/XXXXXXXXXX cal donar de baixa a l’actual 
apoderada i donar d’alta a la titular Mercedes Benito amb DNI XX.XXX.XXX. 
També estan mirant altres proveïdors per poder comparar preus alhora de fer 



 
la comanda dels nous llibres. Han parlat amb l’Abacus i també amb una altre 
papereria i de moment ja hi han trobat una millor oferta. La papereria és un 
5%-6% més econòmica i l’Abacus pot arribar fins a un 10%. El problema amb 
l’Abacus és que l’anterior encarregada de reciclatge ha comentat que donen 
un servei dolent. La comissió vol consultar a la Junta aquest aspecte, per 
veure quina és la seva opinió, alguns assistents comenten que hi estan 
d’acord, que l’Abacus no té un bon servei. Es parla de la papereria que fa un 
descompte superior al proveïdor actual, que està a Sant Andreu. Això no té 
perquè ser un problema doncs les famílies recullen els llibres a la pròpia 
escola i les queixes o els problemes els ha de gestionar la comissió. La Fani 
explica que elles mateixes aniran a recollir els llibres i gestionaran els 
problemes que hi puguin haver. Han demanat a la papereria actual que els hi 
faci una oferta a veure si finalment poden obtenir millor preu. 
L’Inma els hi pregunta com està el tema dels diners del compte i la Fani ens 
explica que com que es tracten d’un diners que no s’han de tocar fins al Juny 
havien pensat fer un dipòsit i que ho havien parlat amb en Jose Antonio per 
esbrinar si l’AFA pot fer aquest tipus de gestions. El Secretaria va trucar al 
Consell Escolar però sembla ser que amb els diners de les subvencions no 
es pot fer negoci. L’Inma explica que els diners del compte són els diners que 
sobren cada any dels diners que posen les famílies, ja no pertanyen a la 
subvenció ja que des de l’any passat no hi ha subvenció i és per això que la 
comissió pensa que es podria treure rendiment. La Fani ens explica que els 
diners que hi han són necessaris per a fer la compra dels nous llibres i per 
aquest motiu no se’ls hi ha retornat a les famílies, si es fes aleshores no hi 
hauria prou diners per fer la nova comanda. Finalment es decideix que la 
comissió continuarà esbrinant què pot fer i un cop tingui tota la informació ens 
ho comunicaran en Junta i es decidirà què es fa. Davant el desconeixement 
del projecte del reciclatge de Llibres l’Oscar demana a la comissió que ens 
expliqui com funciona i com que haurem de decidir la quota de l’any vinent, 
quan parlem d’això ja ens explicaran tot el funcionament i la part econòmica 
del projecte.  
 
• LaSusana ens explica que finalment s’ha encarregat la comissió de música 
del tema de la Coral i han trobat una persona que podria fer-ho en horari de 
migdia. Si la direcció ho vol es podria oferir als pares com a activitat de 
migdia de cara a l’any vinent. La Susana parlarà amb la Carmina per tal de 
definir com queda aquest tema. 
 
• L’Oscar explica a tothom que s’ha creat un document amb totes les tasques 
que al llarg de l’any han quedat sense resoldre i que s’han assignat 
responsables i dates per tal de tancar tots aquests temes. 
 
• La Gemma torna a fer una crida a les comissions que encara no han 
entregat les fitxes i l’Alfons, com a representant de la comissió d’anglès es 
compromet a fer-ho amb la informació que se li ha facilitat i que desconeixia. 
Aprofita per explicar que ha portat una documentació per donar a conèixer 
l’activitat. Es parla de fer un esquema d’aquesta informació per tal de publicar 
a la web i que les famílies ho coneguin una mica millor, l’Alfons es compromet 
a transmetre aquesta informació a la comissió de comunicació doncs 
considera que és un problema de presentació del projecte. Explica que també 
fan colònies d’estiu amb d’altres escoles i que fan moltes més coses de les 
que fan al Provençals. Aporta com a idea promoure una activitat d’anglès 
enfocada als pares que es pugui desenvolupar als vespres. Tothom hi està 
d’acord. L’Alfons estudiarà aquest tema i quan tingui més informació ens ho 
explicarà. Arrel d’això l’Inma, com a mare d’un nen que fa anglès, ens explica 
que hi ha hagut una reunió i l’Alfons assegura no haver sabut res. Sembla 



 
que el Raúl va fer la convocatòria a les famílies sense parlar amb ningú i que 
li consta que hauria d’haver informat a l’AFA. Aquest tema fa que es parli de 
la necessitat d’establir els mecanismes de funcionament i parlar amb en Raúl.  
 
• La Glòria, en nom de la Vanesa Aliaga, explica que arrel de la demanda de 
fer una sessió de portes obertes d’escacs el professor d’aquesta activitat ha 
proposat fer una exhibició el dia de la festa de fi de curs oberta a tothom que 
seria bo pels nens, pels pares dels nens i també per donar a conèixer als 
altres nens. A tothom li sembla bona idea però la Desirée proposa de fer-ho a 
la festa de primavera enlloc de fer-ho a la de fi de curs. Com que a la fira de 
Nadal es va fer una exhibició de bàsquet, patinatge i rítmica es podria fer a la 
festa de la primavera una exhibició d’escacs i altres (això ho gestionarà la 
comissió de festes) i així totes les activitats s’obren en algun moment del curs 
a totes les famílies. La Desirée es posarà en contacte amb la Vanesa Aliaga 
per gestionar aquest tema. 
 
• L’Inma  presenta una nova previsió econòmica degut a la recepció de dues 
subvencions, que tot i que havien estat demanades no estava clar que 
finalment es cobrarien. Aquest curs 2011-2012 continuen sense sortir 
subvencions que demanar. També ens explica que de les 65 persones que 
van ser informades personalment que havien de satisfer la quota de l’AFA 
aproximadament un 50% ja ho ha fet tot i que encara hi ha 10 ingressos que 
no han pogut ser identificats. També ens explica que arrel de la comunicació 
que es va fer de la necessitat de pagar l’AFA hi ha famílies que han pagat la 
quota sense que estiguessin obligats a fer-ho. També ens explica que s’ha 
trobat amb famílies que no sabien que per beneficiar-se del projecte de 
reciclatge de llibres també havia de ser de l’AFA. Això ens fa pensar que s’ha 
de comunicar millor. L’Alfons pregunta si ara que s’han ingressat més diners, 
tant en concepte de subvencions rebudes (no esperades) com d’ingressos de 
quotes de famílies “fora de termini”, es podria canviar l’assignació a la 
comissió de festes, doncs ha estat una de les partides pressupostàries més 
retallades, i les inversions en els darrers actes i celebracions farà que 
previsiblement la dotació inicial resulti del tot insuficient. L’Inma explica que 
es pot ampliar la partida i l’Oscar demana a la Desirée que abans presenti un 
pressupost estimat de les properes activitats (festa de la primavera, festa de fi 
de curs,...) i en funció d’això decidirem a la Junta què fer. L’Inma ens explica 
que existeix una quantitat que es reserva per tal de fer servir al servei 
d’acollida de reunions importants o altres. A la xerrada de la comunicació dins 
la llar es farà servir i es pagarà amb aquests diners. La Desirée ens explica 
que la família que aporta la seva furgoneta per la Rua de Carnestoltes ens ha 
ofert estanteries per poder endreçar el contenidor de l’AFA. Es parla també 
de la problemàtica de no tenir una còpia sencera de les claus de l’escola com 
al que te el Raúl. L’Inma explica que si volem una còpia s’hauria de demanar 
a la Carmina. S’acorda que se li demanarà al Raúl que identifiqui totes les 
claus i que aquestes estiguin sempre al mateix lloc per tal que no ens trobem, 
com el dia dels tallers de Carnestoltes que no podem accedir als contenidors, 
per exemple. 
 
• La Glòria ens explica que la Carmina ha demanat que es publiqui a la web 
informació sobre el nou institut de secundària Moisès Broggi. Ens explica el 
projecte i es decideix que ella mateixa redactarà una notícia i que es penjarà 
al blog per informar a les famílies. 
També ens explica que la Pancarta contra les retallades ja està de camí a 
l’escola i que serà compartit el cost amb l’escola. L’Inma s’encarregarà de 
gestionar el pagament amb l’escola. 
Explica que s’ha rebut una queixa per carta i per tal de poder respondre l’ha 



 
transcrit a la web fent-la pública. 
També ens explica que ha elaborat un calendari “preventiu” d’accions 
repetitives amb l’objectiu de no cometre els mateixos errors cada any, per 
exemple haver de córrer per homologar els casals. A tothom li sembla bé i 
ella demanarà als responsables de cada comissió que pensin quines accions 
es repetiran el proper curs i les dates importants per tal de confeccionar el 
calendari el més detallat possible. 
 
• L’Inma es queixa de que quan es facin respostes a correus enviats a més 
d’una persona ens limitem a respondre a qui fa l’enviament enlloc de 
respondre a tothom perquè s’omple la bústia de respostes que no cal llegir. 
La Glòria proposa crear un compte de correu per a tresoreria per tal de no fer 
servir el propi de l’Inma i que serveixi en cas que d’aquí a un temps hi hagi un 
altre encarregat de tresoreria. L’Inma hi està d’acord. Es proposa també crear 
un compte de presidència i que l’Oscar no hagi de fer servir el seu compte 
particular. Queda pendent decidir aquest tema. 
D’aquesta manera només rebrem comunicats als comptes particulars quan es 
tracti d’enviaments des de l’AFA a tots els components de la Junta. La resta 
de comunicacions es faran mitjançant les adreces de les comissions i així 
quan canviïn els responsables no s’haurà de canviar de compte de correu i hi 
haurà un històric. 
 
• Tractats tots els temes de l’ordre del dia s’aixeca la reunió a les 22:40 h. 

 
Acords: • S’acorda esperar a la reunió entre la Carmina i Kids & Us i la convocatòria 

d’un Consell Escolar Extraordinari. 
• S’acorda oferir el casal de Setmana Santa de CET10 si finalment no tenim 
l’oportunitat de fer el canvi. 
• S’acorda que la Glòria s’encarregui de convidar a la Carmina a la propera 
reunió per parlar del Consell Escolar. 
• S’acorda enviar al correu de la comissió de CET10 les propostes per a les 
sortides (CET10.proven@gmail.com) i tot allò que ens preocupi referent a 
casals o a colònies. 
• S’acorda que la comissió de CET10 demani a CET10 una presentació de 
power point o similar del casal d’estiu per tal de comunicar millor a les 
famílies a la web els continguts. 
• S’acorda ajuntar la comissió de noves extraescolars amb la de CET10. 
• S’acorda portar endavant la visita a la casa de colònies prèvia a la 
matriculació. 
• S’acorda que la Comissió de CET10 demani a CET10 que els nens d’infantil 
que només fan 2 nits a colònies puguin accedir al casal la resta de la 
setmana. 
• S’acorda que la comissió CET10 redacti un petit text per demanar més 
col·laboració i que, un cop el rebi el correu de l’AFA, es reenviarà a tota la 
Junta. 
• S’acorda que la Glòria enviï un correu a tota la Junta demanant 
col·laboració per acabar la decoració del carnestoltes. 
• S’acorda que la Desirée es  posi en contacte amb la gent de La Llacuna per 
parlar de les retallades i la Rúa. 
• S’acorda que la Desirée parli amb en Raúl per tal de fer anar bé els 
micròfons de què disposa l’AFA. En cas que no funcionin bé l’Inma es posarà 
en contacte amb el proveïdor. 
• S’acorda el canvi de titular en el compte bancari de reciclatge de llibres. 
• S’acorda que la Susana Ros parli amb la Carmina sobre el tema de la Coral 
per veure com es gestionarà de cara l’any vinent i si cal fer un sondeig abans 
d’oferir l’activitat (tal i com s’havia proposat en un principi). 



 
• S’acorda que l’Alfons prepari la proposta de l’Anglès per a les famílies. 
• S’acorda que les comissions d’escacs i la de festes s’encarreguin de 
preparar una exhibició d’escacs per a la festa de primavera. 
• S’acorda que la comissió de festes presenti un pressupost estimat de la 
festa de fi de curs per tal de canviar l’assignació que s’havia previst 
• S’acorda que se li demanarà al Raúl que identifiqui totes les claus i que 
aquestes estiguin sempre al mateix lloc. 
• S’acorda publicar a la web la notícia del nou institut. 
• S’acorda crear un nou compte de correu de tresoreria. 

 

Sense 
resoldre de 
l’anterior 
reunió: 

• Queda per definir el dia de la reunió per a tractar la coordinació 
d’extraescolars. 
• Queda pendent la creació del nom de la nova comissió de llarg recorregut 
per tal de poder modificar les presentacions de power-point que s’han fet de 
l’AFA. Falta crear la seva adreça de correu electrònic. 

 
 
 
Secretaria  


