ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

15/05/2012

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Junta de l’AFA

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Sara Lera, Oscar Alonso, Desirée Luque, Albert Sanz, Elisenda
Carrera, Berta Pellicer, Olga García, Fani Gómez, Mònica Garcia,
Susana Ros, Neus Agut, Gemma Segura, Marta Gayete, Raúl
González i Glòria Besoli

Temes
Tractats:

• El president felicita a l’Albert per la candidatura als premis Edublog 2012.
També explica que se’ns ha atorgat la subvenció al projecte que es va
elaborar des de secretaria i tresoreria i que es va presentar a l’Ajuntament.
Significarà un ingrés extra de 400 euros.
L’Oscar explica que hi havia pendent de la Junta anterior iniciar la recollida de
signatures per a l’ILP que està promovent la FAPAC perquè va rebre un email dient que el Parlament havia aturat la iniciativa. Ens consta que es
continua recurrent aquesta decisió i per aquest motiu la FAPAC ens demana
de seguir recollint signatures per tal que siguin útils més endavant. Es
decideix recuperar l’acció. Es parla de fer una circular informant a les famílies
per tal que es puguin dirigir al despatx de l’AFA i signar. També es decideix
aprofitar les reunions que hi puguin haver fins a final de curs amb les famílies
per tal de fer que aquells qui vulguin puguin signar.
Degut a un malentès se’ns informa que el responsable de la comissió
d’anglès ha comunicat la seva intenció de no continuar per manca de temps.
Aclarit el malentès el responsable manifesta que continuarà fins que acabi
aquest curs escolar. Es pregunta si hi ha algú interessat en fer-se càrrec de
cara l’any vinent i s’acorda enviar un correu, un cop la baixa hagi estat
comunicada al correu de l’AFA, per demanar si algú pot encarregar-se
d’aquesta comissió. En cas que no surti ningú ja es decidirà què fer.
El president ens explica que ja ha rebut el pressupost de CET10 amb la
reducció horària de coordinació. Explica que un cop hagi recopilat tota la
informació referent a les tasques que cada comissió necessita de coordinació
mantindrà una reunió amb en Raúl i desprès amb en Xavier Prat amb
l’objectiu de definir el lloc de treball del nostre coordinador.
• La responsable de la comissió de Reciclatge de Llibre ens explica el
funcionament del seu projecte. Explica que quan acaba el curs es revisen els
llibres i tots aquells que estan en bon estat s’aprofiten per l’any següent. Els
llibres que es mantenen són només els de consulta doncs els llibres de treball
cada alumne ha de comprar els seus. Per fer possible aquesta iniciativa la
Generalitat es compromet a no canviar el llibre del professor durant un temps
i les editorials assumeixen aquest compromís. Aquest any els llibres de segon
cicle canviaran però encara no se sap quines assignatures es veuran
afectades. Un cop acaba el curs escolar s’han de revisar tots els llibres per tal
de triar els que es poden aprofitar i poder fer la comanda dels que es
necessiten comprar. Aquesta tria es fa la setmana posterior a la finalització
del curs i caldran voluntaris. Des de la comissió es convoca una reunió o bé

la última setmana de Maig o la primera de Juny per informar a les famílies del
funcionament del projecte i de com es poden beneficiar. L’Albert demana a la
Fani que elabori un escrit que expliqui el funcionament del projecte i la Fani
diu que no existeix cap escrit, però que intentarà elaborar-ne un per penjar a
la web. També es decideix que ella mateixa redactarà la circular que informi
sobre la data de la reunió i de la necessitat de tenir voluntaris. Es parla sobre
com fer que la gent es comprometi a pagar la quota de l’AFA i s’acolli al
programa doncs no està permès acollir-se sense haver pagat la quota. Es
decideix fer un full independent del full d’inscripcions extraescolars que
serveixi per informar de la quota de l’AFA i de quines accions no es pot gaudir
si no es satisfà aquesta quota anual. En aquest full es demanarà el nom, el
telèfon i el e-mail i es podrà entregar separat del full d’inscripció
d’extraescolars per tal que la gent entengui que pot pagar l’AFA encara que
no faci cap extraescolar. Es donarà de marge per pagar la quota fins el 6 de
juny doncs és necessari saber qui s’acollirà al programa de reciclatge.
Es continua l’explicació del funcionament sobre com es fa per tal que tots els
nens puguin tenir llibres nous i llibres fets servir. Es fan paquets que es
deixen preparats pel Setembre. Per poder fer aquests paquets és necessari
que l’última setmana de Juliol o la primera de Setembre hi hagi gent ajudant.
Ens explica que finalment s’ha decidit no fer canvi de banc ni tampoc fer
dipòsits. Continua explicant que han elaborat un full, que ens presenta, on
surt la comparativa de preus per tal de canviar de proveïdor de llibres. Tot i
que tothom hi està d’acord se’ns explica que sempre que es fa un canvi de
proveïdor es corre un risc i es demana que la gent ho tingui present. Per tal
de decidir la quotes pel proper curs s’ha fet una simulació amb els preus
aproximats i es decideix establir les següents quotes:
160 euros per primer cicle (l’any anterior va ser de 188 euros)
85 euros per segon i tercer cicle (l’any anterior va ser de 100 euros)
La reducció de la quota és possible perquè aquest any s’ha rebut subvenció i
hi ha diners acumulats d’altres anys.
L’any vinent hi haurà un professor de religió però aquesta assignatura
voluntària no requerirà llibre. Com que l’alternativa a la religió si que tindrà
llibre es preguntarà a les famílies si el nen farà una cosa o l’altre per saber
quins llibres caldrà comprar.
• La comissió de festes ens explica que la colla del Drac de Poble Nou ens ha
convidat a treure el nostre drac el dia 27 de maig a les festes de Maig. Com
que això no te cap cost s’ha decidit sortir en cercavila. A les 11:30 del matí
s’ha d’estar a la Rotonda del Casino de Poble Nou per sortir a les 12:00.
L’únic que se’ns demana és que anem una mica uniformats i per aquest
motiu es decideix que els nens vinguin amb la samarreta de l’escola o amb la
samarreta verda de l’AFA que es podran comprar el mateix dia a un preu de 3
euros. Tot el que es reculli serà per l’AFA. Es decideix fer una circular on
s’expliqui això. Aquesta circular la fa la pròpia comissió.
Es continua amb la festa de fi de curs. Se’ns explica que aquest any no hi ha
massa diners per gastar i que la comissió ha pensat que és més just retallar
les accions dirigides als pares que no pas les dirigides als nens. Per aquest
motiu ens explica que es pot prescindir de la part salada del bar i també de
part de la beguda. Es parla de fer tiquets per les consumicions però finalment
es decideix no fer-ho. També han pensat prescindir de la gimcana que altres
anys s’havia contractat al igual que dels inflables. Aquest any es vol aprofitar
la situació econòmica per organitzar una festa amb una major implicació de
les famílies i que pugui oferir als nens coses diferents a les habituals. Ens
expliquen que han pensat fer tot al voltant del mon del circ. Han pensat
contractar al circ de Nou Barris que ofereix un total de 6 activitats diferents
pels nens de primària però que te un cost de 1.000 euros. Pels petits han
pensat en portar una empresa que fa pompes de sabó i que s’encarrega fins i

tot de la neteja. L’activitat té una durada de 2 hores. A part, i fent servir
voluntaris, volen muntar 5 tallers (carreres de ninos de cartró, bitlles...). Com
en aquestes activitats es faran servir pilotes també volen fer un taller de fer
pilotes. També hi haurà una exhibició d’escacs i han parlat amb el professor
d’escacs qui ha estat d’acord en oferir un taller per ensenyar una miqueta.
Aquest taller el farà el mateix professor d’escacs. També han pensat en fer
un concurs de ball que pugui optar a 3 premis de 150 / 100 i 50 euros en
tiquets de Quattro Sports doncs l’AFA té diners acumulats de la venda de
material escolar que només pot gastar en aquesta botiga. Es discuteix
aquesta idea doncs sembla millor fer només una exhibició i guardar els
premis per fer un bingo o una tómbola durant la nit. Finalment es decideix fer
l’exhibició des de 1er a 6è a la pista de bàsquet. La festa serà el dia 15 i
degut a la manca de diners es parla de que no tenir ni orquestra ni tarima
representa un estalvi de 2000 euros. La comissió explica que es pot posar
música igualment durant la nit amb l’equip que tenim a l’escola i que això no
tindria cap cost. Finalment es decideix no contractar res i vendre tiquets a 1
euro durant el sopar per fer un sorteig de 7 premis de 40 euros cada un per
comprar material a Quattro Sports.
S’ha fet un càlcul aproximat del número de voluntaris necessari i es creu que
amb un mínim de 40 persones es podria tirar endavant. Es parla de fer una
circular que farà la comissió de festes i que un cop s’apunti la gent fer una
reunió per tal de assignar tasques en funció dels horaris dels voluntaris. El
president demana que la comissió escrigui un e-mail a l’AFA explicant què es
necessita i que es faci arribar a tota la junta per tal de fer difusió. La Desirée
es compromet a fer-ho. S’explica que un cop acaba la festa de la tarda
l’escola es tanca a les 19:30 i es necessiten voluntaris per muntar les taules.
Surt la pregunta de què pot passar en cas que no hi hagi voluntaris i es
decideix esperar a veure si la gent s’apunta. En funció del que passi es
decidirà si s’anul·la la festa. També caldrà voluntaris per la venda de tiquets
per les cadires. Ens expliquen que han pensat tenir un speaker durant la festa
i que aquesta persona podria ser la mateixa que ho va fer al carnestoltes. La
comissió es compromet a demanar-li. La Desirée ens explica que a la sala
polivalent es munta una tarima que l’escola necessita per tal de fer les obres
de teatre. Han parlat amb la Carmina que intentarà demanar-la a
l’Ajuntament. En cas que no ens la facilitin caldrà llogar-la i no sabem si
aquesta tarima s’ha de pagar amb els diners de la festa o no. L’Oscar es
compromet a demanar-ho a tresoreria per saber de quina partida surten
aquests diners.
• Es continua la reunió amb la comissió de Música. La responsable explica
que ja ha rebut el contracte pel curs vinent i que el president l’ha de signar.
Està previst que aquesta activitat comenci el dia 17 de setembre. Es parla
sobre com millorar el full d’inscripció de música i la responsable pren nota de
les idees de millora. El festival ja està tot en marxa i aviat sortirà la circular
cap a les famílies que fan aquesta activitat.
• Es continua amb la comissió d’extraescolars i se’ns explica que ja s’ha
repartit un díptic amb la informació del festival inter-escolar. Es parla de
perquè no s’ha repartit a totes les famílies tot i que no facin extraescolars i el
Raúl explica que es tracta d’un festival d’extraescolars i que s’ajunten moltes
escoles i és per això que és millor que no hi hagi més gent perquè després no
tothom pot gaudir de l’exhibició. L’Albert demana que li facin arribar la
informació per publicar-la a la web. Es parlar sobre el full de pre-inscripció de
les activitats i es decideix posar data límit per entregar el full el dia 8 de juny.
Això implica fer el pagament de l’AFA abans d’entregar el full si es vol
començar les activitats al setembre. S’acorda afegir el número mínim
d’alumnes que es necessita per cada activitat. Se’ns presenta una millora que
consisteix en afegir una petita explicació de cada activitat i del material que

l’alumne necessitarà per fer-la (patins, xandall...). Tothom està d’acord en
adjuntar-la. Es parla d’afegir més informació a la web i que en el propi full es
derivi a la gent a consultar-ho al blog de l’AFA.
Se’ns explica que la jornada intensiva començarà l’11 de juny i els nens que
es queden a dinar sortiran a les 16:00. Es parla de com gestionar les
extraescolars per tal d’ajustar-les al nou horari de sortida. Finalment es
decideix oferir un servei de ludoteca a les famílies a escollir entre dos horaris:
de 16:00 a 16:30; de 17:00 a 17:30. S’avança l’horari de les extraescolars 30
minuts i amb aquest servei de ludoteca els nens que no fan activitats poden
sortir a les 16:30 com fins ara i els que en fan poden sortir a les 17:30 com
fins ara. El cost l’haurà de suportar cada família.
El Raúl ens explica com s’ha estat valorant oferir bàsquet a P5 i ens explica
els inconvenients de fer-ho. Finalment es decideix no fer bàsquet a P5 i
reorientar l’activitat de Iniciació esportiva dividint-la com a psicomotricitat a P3
i P4 i com a iniciació a diferents esports a P5. També ens explica que s’ha
encarregat d’actualitzar la guia d’activitats de les escoles públiques que la
Generalitat edita cada any però que a nosaltres no ens afecta perquè no
tenim les activitats obertes al barri.
Es parla d’entregar la informació de les activitats i de la quota de l’AFA a la
gent de P3 el dia de la reunió de P3 y que tinguin temps fins el dia 21 de
setembre per entregar el pagament de l’AFA i la sol·licitud d’activitats.
L’Oscar demana al Raúl perquè no es fa un festival d’extraescolars a la
nostra escola igual que el festival inter-escolar però només per Provençals. El
Raúl explica que hi ha accions planificades però que de moment no està
prevista aquesta.
L’Oscar ens explica que la Carmina li ha comunicat que la gent de Babel
Languages voldria fer una petita reunió amb les famílies per tal de donar a
conèixer la seva activitat extraescolar. Es decideix que en Michael faci
aquesta reunió i que l’Oscar s’encarregui de comunicar-li a la Carmina per tal
que ens proposin una data i es decideixi si es fa la circular o un cartell i es
penja a la web.
• Es continua amb la comissió per a la millora educativa. S’explica que s’ha
mantingut una reunió amb l’Anna Moreno per tal de obtenir informació sobre
el seguiment de l’activitat de relaxació que es va posar en marxa aquest any
durant el migdia. S’explica que s’ha parlat amb la noia que va fer la formació
als monitors de migdia i que fan l’activitat a les aules per tal de poder oferir a
les famílies aquesta formació en una sessió de dues hores de durada.
Aquesta sessió seria oberta a totes les famílies i se’ns entregaria un dossier
amb totes les tècniques que es poden treballar amb els nens. El cost de la
sessió i del dossier estaria rondant els 200 euros però es decideix deixar-ho
pendent per l’any vinent.
S’explica també que la comissió s’ha posat en contacte amb una fundació per
tal de poder continuar donant xerrades a les famílies. Després de mantenir
una reunió amb la fundació s’ha demanat un programa formatiu per les
famílies que ja se’ns ha enviat però la Junta decideix deixar aquest tema
també per l’any vinent.
• A les 00:00 hores s’aixeca la reunió.
• Propera reunió serà el 6 de juny a les 20:00 h

Acords:

Sense
resoldre de
l’anterior
reunió:

• S’acorda recuperar la recollida de signatures per a l’ILP. Cal redactar una
circular per informar a les famílies de la iniciativa i de com ho han de fer per
signar si així ho volen.
• S’acorda que la comissió de reciclatge redacti una circular convocant a les
famílies a la reunió i demanant voluntariat. També redactarà una informació
per penjar a la web sobre el funcionament del projecte.
• S’acorda separar el pagament de la quota de l’AFA del full de les activitats
extraescolars per afavorir la no relació exclusiva entre les activitats
extraescolars i ser soci de l’AFA. S’explicarà que es pot ser soci sense fer
activitats i que per acollir-se al programa de reciclatge és imprescindible ser
soci.
• S’acorden les noves quotes de reciclatge per l’any vinent.
• S’aprova la proposta de festa de fi de curs que presenta la comissió.
• S’acorden i s’aproven millores pel full d’inscripció de les extraescolars de
CET10 i la de música i també al full de pagament de la quota de l’AFA.
• S’acorda avançar 30 minuts les activitats extraescolars un cop hagi
començat la jornada intensiva i oferir un servei de ludoteca per cobrir els
horaris habituals durant l’any.
• S’aproven les dates d’entrega de les diferents inscripcions i/o quotes.
• S’aprova posar en marxa la reunió que ha demanat en Michael de Babel
Languages per a totes les famílies.
• S’aprova deixar per l’any vinent les accions que la Comissió per a la millora
educativa ha iniciat tant referent a la relaxació com referent a les xerrades.
• No s’ha presentat pressupost per l’activitat d’anglès per pares
• Queda sense resoldre el procediment de gestió de les consultes / queixes i
reclamacions que es fan a coordinació d’extraescolars. Les circulars que
surten no són enviades al e-mail de l’AFA per tal de tenir constància.
• Parlar amb Direcció sobre la necessitat de tenir una activitat artística com a
extraescolar.

Temes
per a tractar a
Consell
Escolar:

Secretaria
Vanessa Aliaga

President
Oscar Alonso

