ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

08/11/2011

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Interessats en formar part de la Junta

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Ina Ramón, Santi Juarros, Berta Pellicer, Desirée Luque, Elisenda
Carrera, Mercedes Benito, Marina Raya, Aurora Olalla, Alfons
Rodríguez, Marta Gayete, Carme Sagasti, Mariona Gómez, Vanessa
Aliaga, Susana Ros, Raquel Banchio, Gemma Segura, Oscar Alonso,
Magda Aliana, Inma Pascual, Mònica Garcia, Fani Gómez i Glòria
Besoli.

Temes
Tractats:

• S’inicia la reunió amb els temes referents a les extraescolars de CET10
per tal que el Raúl González pugui marxar. El Raúl explica una queixa que
hi ha hagut per part d’una mare referent als vestits de patinatge i gimnàstica
rítmica. La queixa es refereix a l’elevat cost dels dos i a la possibilitat que
aquests es mantinguin durant més temps o que siguin el mateix per totes
dues activitats. Raúl manifesta el seu desacord en resoldre el problema
d’aquesta manera i explica que són vestits específics per a cada esport i fets
a mida per a cada nena i per tant no són fàcilment aprofitables. Es proposa
facilitar el pagament per part de CET10 i el Raúl es compromet a parlar amb
la mare afectada. La responsable de CET10 també hi està d’acord.
Raúl explica el cas d’un nen que havia estat alumne de l’escola però que ara
no ho és i la seva mare vol que faci l’extraescolar de bàsquet dins la nostra
escola per diversos motius, sobretot pels companys del nen. Es comenta que
ja hi ha un nen que és ex-alumne i que fa aquesta activitat perquè la direcció
de l’escola ho va demanar a l’AFA en el seu moment i es va aprovar. Es parla
d’establir uns criteris que resolguin futures situacions.
Raúl explica que una mare ha demanat un certificat amb el volum d’imports
pagats per les activitats extraescolars que un nen va mantenir l’any anterior.
La demanda queda justificada per un assumpte jurídic. L’Inma explica que
l’AFA no pot redactar un certificat amb quanties d’imports, només per les
activitats realitzades, és per això que cada entitat ha de redactar el seu
certificat. Raúl es compromet a demanar a cada entitat que se’l faci arribar.
Es parla del cas d’una nena de P5 que s’ha apuntat a Escacs sense que
l’activitat hagi estat oferta. La Vanessa manifesta haver parlat amb el
professor d’escacs per tal d’esbrinar si existeix la possibilitat d’obrir l’activitat
tant pel que fa a l’horari disponible com pel que fa a l’espai. Es parla sobre si
oferir l’activitat a P5.
Raúl ens explica la queixa d’una mare respecte del monitoratge de piscina.
La mare creu que una monitora no va tractar bé a un nen i demana al Raúl
que parli amb aquesta persona. La majoria pensa que no cal fer res més

perquè es tracta d’una acció puntual. Tot i així el Raúl diu que parlarà amb la
mare i amb la monitora però que, encara que la mare va parlar amb en Raúl
en persona, no existeix cap queixa formal per part de la mare feta per escrit.
• S’inicia el torn del pressupost parlant sobre el número de persones que ha
satisfet la quota de l’AFA. L’Inma explica que en aquest moment hi ha 138
alumnes que no paguen la quota dels quals 65 no estan obligats a fer-ho.
Dels 73 que si ho haurien de fer 39 fan reciclatge de llibre i 34 fan activitats
extraescolars. Es parla de ser prudents alhora de demanar a les famílies
que paguin la quota. Proposa de posar-se en contacte amb les famílies dels
73 nens per tal de comunicar que a aquestes alçades de curs no consta
que hagin satisfet la quota de l’AFA però que si ho han fet presentin el
comprovant de pagament perquè es pot tractar d’un error. Una altre proposta
és fer una carta personalitzada. L’Inma i la Magda s’ofereixen per donar
forma a aquesta carta personalitzada.
Es continua parlant del pressupost. L’Inma l’ha fet més explícit però encara
hi ha algú que demana fer-ho més exhaustiu. Es parla d’afegir una nota que
informi que tota la documentació està arxivada i que qualsevol soci te dret a
consultar les factures si així ho vol. Només cal que ho demani.
Es parla de l’horari de feina de Raúl. De les 22 hores que treballa a la
setmana només 10 hi ha nens fent extraescolars. Les hores restants se
suposa que les dedica a tasques administratives. Fins ara hi ha hagut
subvencions que permetien pagar al Raúl totes les hores però la falta
d’ingressos fa plantejar la possibilitat de reduir l’horari del coordinador
d’extraescolars. Es parla de proposar 2 imports d’AFA per tal que la gent que
no es beneficia de les extraescolars no pensi que tots els seus diners són per
mantenir la feina que comporten aquestes activitats. Es parla de que el 70%
de la quota d’AFA es destina a pagar l’horari del Raúl. L’escola ha reduït una
hora i les activitats comencen i acaben abans que altres anys. L’horari del
Raúl s’ha mantingut. Es discuteix molt perquè hi ha molta discrepància sobre
si canviar l’horari del coordinador i per tal que la reunió no s’estanqui en
aquest punt es parla de fer una altre reunió al gener per tal de tractar aquest
tema més en concret. Cal presentar definitivament quines són les tasques
que desenvolupa el Raúl per tal de valorar si són o no massa hores.
La Gemma Segura explica haver parlat amb els psicòlegs per resoldre la
partida de les xerrades de la FAPAC. Presenta un pressupost per tenir-lo
present a les futures xerrades.
Desirée manifesta que no hi ha pressupost per a fer gaire des de la comissió
de festes, només vol deixar constància. La Fani suggereix fer loteria però
aquest any ja és massa tard però es pren nota com a millora per a tenir
present de cara a l’any vinent. També parla de la possibilitat d’organitzar
unes jornades d’intercanvi de joguines, roba escolar... per recollir diners. La
comissió de festes explica que alguna cosa similar l’han estat treballant. La
Gemma Segura pregunta si un AFA pot rebre donatius i sembla ser que no és
cap inconvenient. Per agilitzar la reunió es decideix deixar-ho aquí i continuar
amb l’ordre del dia. Els punts pendents estaran a la propera ordre del dia.
Després de tot es decideix presentar el pressupost tal i com està a
l’Assemblea deixant constància de que es tracta d’un pressupost (és una
previsió) i que aquest pot estar sotmès a canvis durant l’any.
• Parla la comissió d’extraescolars. El Santi Juarros ens proporciona un
document a on queden enregistrades totes les activitats extraescolars de

tarda que s’imparteixen a l’escola. Els horaris i els espais que ocupen.
L’objectiu és tractar d’introduir noves activitats. L’Oscar demana que es parli
més endavant d’això i que les comissions que tinguin coses que explicar
demanin una setmana abans de la reunió de ser incloses a la ordre del dia.
• Parla la comissió de comunicació. La Magda presenta el còmic que han
elaborat per posar a les motxilles dels nens. També es penjarà a la web i
al taulell de fóra si tothom hi està d’acord. Explica que aquest còmic forma
part d’un pla de comunicació que inclou diferents entregues i formats (còmic,
contra tipus La Vanguardia, etc...). També ens presenten un mural que volen
penjar al taulell de fora amb fotografies d’algunes de les coses que l’AFA ha
proporcionat a l’escola. L’objectiu és que la gent vegi que l’AFA és molt més
que activitats extraescolars. En aquest apartat d’entregues s’inclou el fulletó
de la FAPAC (se’n van demanar uns 450 per poder repartir).
Hi ha una sèrie de propostes que s’estan treballant com:
Fer una presentació de PowerPoint per a l’Assemblea General que informi
de la nova Junta i també del pressupost doncs s’ha decidit no repartir-lo i qui
vulgui tenir-lo el pot descarregar de la nostra pàgina web.
La Gemma Segura explica que la comissió ha rebut fulletons de la FAPAC
per oferir a les famílies. També ens explica que han pensat demanar a les
comissions que omplin una fitxa que expliqui quins són els objectius, en què
treballarà al llarg de l’any, què li agradaria aconseguir, com funcionarà....
i així tothom pot saber què fa cada comissió per si vol col·laborar i també es
pot afegir aquesta informació en les presentacions de Power Point que es
faran per ensenyar a principi de curs.
Es comenta que han pensat proposar un concurs per un nou logo de l’AFA.
• Com a ordre del dia de l’Assemblea es redacten els següents punts:
Presentació de l’Acta anterior per que s’aprovi (ho explicarà la Vanessa)
Renovació dels càrrecs de la Junta i presentació de les comissions (ho
explicaran l’Oscar i l’Ina)
Tancament i aprovació del pressupost (ho explicarà l’Inma)
Importància de satisfer la quota de l’AFA (ho explicarà la Mònica)
Es proposarà l’inici de les extraescolars al setembre (ho explicarà el Santi)
Precs i preguntes
• La Gemma Segura presenta, com a millora per a la comunicació de
convocatòria d’Assemblea, una butlleta de vot per a qui no pugui assistir a la
reunió però vulgui formar-ne part activa.
• A les 22:50 hores s’aixeca la reunió.
Acords:

• Raúl es compromet a facilitar el pagament dels vestits de gimnàstica i
patinatge a la mare que ha formulat la queixa.
• S’acorda permetre a nens de fora de l’escola fer alguna activitat a dins
de l’escola sempre i quan hagi estat alumne de la nostra escola en algun
moment, hi hagi lloc disponible a l’activitat en qüestió i la família pagui la
quota de l’AFA. Raúl explicarà les decisions de la Junta a la mare.
• Oferir l’activitat de migdia d’escacs a P5 mitjançant una carta als dos grups
a les motxilles dels nens. Els nens accedeixen a l’activitat per ordre d’arribada
de la sol·licitud.
• Redactar una carta personalitzada per tal de recuperar la quota de l’AFA
dels qui encara no l’han satisfet.
• Reunir-nos al gener només per a tractar el tema del pressupost dedicat a la
coordinació d’extraescolars.
• Posar a les motxilles el còmic separat de la convocatòria d’Assemblea

General.
• Penjar el mural al taulell del carrer.
• Penjar al web el còmic, el mural i tota la informació de les reunions i
assemblees (actes i ordres del dia).
• Penjar el pressupost al web de l’AFA
• Que les comissions comuniquin els temes a tractar una setmana abans de
les reunions per tal d’incloure-ho a l’ordre del dia.
• La següent reunió serà el dia 13 de desembre a les 20:00 a la sala de
professors de l’escola.

Sense
resoldre de
l’anterior
reunió:

Secretaria

• No s’ha parlat de posar a les motxilles la informació de la coral.
• El Raúl no ha presentat els pressupostos de les noves activitats
extraescolars de futbol i arts marcials. Això queda aturat fins que la comissió
ho consideri oportú.
• Queden sense definir els mecanismes interns de funcionament.
• Queda per definir quines seran les dues persones representants de l’AFA
per a les famílies de cada curs (P3, P4, P5.....).
• Decidir si es penja el llistat dels components de la Junta i responsables de
les comissions.
• Queden per exposar les feines de les comissions de festes i noves
extraescolars per manca de temps.
• Queda pendent parlar de Temps de Barri i altres entitats.

