ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

15/10/2012

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Junta de l’AFA

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Paz Rovira, Mercedes Benito, Oscar Alonso, Neus Agut, Susana Ros,
Anna Poch, Sara Lera, Elisenda Carrera, Desirée Luque, Inma
Pascual, Marta Gayete, Gemma Segura, Albert Sanz, Raquel
Banchio, Alfonso Vargas i Glòria Besoli

Temes
Tractats:

• El president fa un resum de la reunió feta el passat 3 de juliol, on es va
parlar de com ha funcionat la Junta l’any anterior i es va arribar a la conclusió
de que cal treballar amb confiança delegant la feina i algunes decisions a les
comissions.
• Es parla sobre com queda la Junta actual després de les baixes. Els càrrecs
que no han quedat ocupats s’oferiran en Assemblea (secretaria, tresoreria,
representant de l’AFA al Consell Escolar, Vocalia d’anglès, Vocalia d’escacs,
Vocalia de noves extraescolars). També es parla de redactar un escrit per
oferir a les famílies que fan alguna de les extraescolars que ha quedat sense
vocalia i d’eliminar el lloc de vicepresidència que es va crear perquè hi havia
més persones interessades en ser President.
• La data de l’Assemblea serà el 19 de Novembre. Caldrà demanar servei de
guarderia al Raúl, la Glòria Besoli es compromet a demanar-ho. La reunió
tindrà lloc a les 17:30 i tractarà els següents temes acordats:
- Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior
- Renovació de càrrecs de la Junta
- Tancament del pressupost econòmic
- Nova votació per decidir com actuar en cas de vaga o circumstàncies
excepcionals amb les activitats extraescolars i altres actes que
impliquin el treball de terceres persones
- Valoracions per part de les comissions
• Es demana aclarir com ha de funcionar la Junta respecte de la pressa de
decisions i es considera que les comissions han de seguir el seu criteri
referent a quines coses calen ser aprovades per Junta i quines no. Igualment
tots els temes hauran de ser exposats a la Junta ja sigui abans o després
d’haver-se iniciat l’acció.
• S’informa sobre el primer Consell Escolar celebrat al Setembre. S’explica
que l’escola voldria demanar a les famílies donar suport a l’escola contra les
retallades que està patint l’ensenyament públic. En aquest sentit es parla de
fer un escrit que es pugui descarregar de la web i on hi hagi un text genèric
que les famílies puguin adaptar i enviar al Consorci d’Educació quan el seu fill
pateixi les conseqüències de tenir un professor de baixa. Es parla de la
necessitat de tenir una comissió que gestioni totes les iniciatives de la
Plataforma per a les retallades que ha posat en marxa el Poble Nou. La Paz
Rovira s’ofereix per representar a aquesta comissió però manifesta no poder
assistir a les reunions de la Plataforma per dificultats horàries. El tema de les
samarretes grogues s’explica però és voluntari tot i que es va acceptar en

Consell Escolar que tots els dimecres els nens vinguin a l’escola amb la
samarreta. Es demana tornar a obrir la venda de samarretes grogues a les
famílies.
També s’explica que l’escola ens demana ajut per tal de fer arribar a les
famílies la crida de col·laboració pel 25è aniversari. La comissió de festes
s’ofereix a reunir-se amb Direcció per tal de col·laborar.
• Es parla sobre quin serà l’enfoc de treball de la comissió de la millora
educativa i es torna a explicar el tema de la relaxació per a nens que s’està
fent durant el migdia. Es reprèn el pressupost que havia quedat ajornat i es
vota per decidir si es fa o no aquest taller per a les famílies. Des de
Tresoreria s’ofereix la possibilitat de crear una partida per dedicar una part
dels ingressos a aquesta comissió. S’explica que tornen les xerrades de
l’Ajuntament i que la FAPAC també n’ha ofert algunes.
• La Comissió de festes explica la seva intenció de fer accions que obrin
l’escola al barri. En aquest sentit es farà una circular a les famílies sobre la
festa de la imatgeria festiva que celebra el Poble Nou.
Es parla del tema de fer un gegant que va quedar ajornat i es demana a la
comissió que presenti un pressupost abans de decidir si es fa o no.
Ens explica l’activitat de Batucada que volen oferir i que també havia quedat
pendent. Aquesta és una activitat que té un cost elevat i no sabem si les
famílies hi estaran d’acord. Es decideix passar primer per direcció i després
oferir-ho a les famílies i que cadascú decideixi.
• S’explica que ha arribat a l’AFA una petició per considerar la possibilitat de
fer anglès amb l’escola Kids&Us però a dintre de Provençals. La mare que ho
ha demanat assegura parlar en nom de moltes famílies motiu pel qual es
decideix demanar-li saber de quantes famílies estem parlant abans de valorar
aquesta qüestió. Es torna a treure el tema del Country Line i es decideix
traslladar la decisió a la següent Junta.
• S’explica que hi ha hagut un cas en què s’ha plantejat una situació que no
s’havia donat abans referent a la possibilitat de recuperar la quota de l’AFA
un cop ha estat pagada. Es decideix que en cap cas es retornaran els diners
doncs es tracta d’un únic pagament no obligatori que es pot deixar de fer al
següent any.
• Es presenten els pressupostos i es decideix fer més clares algunes partides
per tal que la gent pugui entendre millor com es distribueixen els diners. Per
tal de fer-ho més entenedor es decideix que a partir del proper any les dates
del pressupost aniran de l’1 de Setembre al 30 de Juny, però aquesta qüestió
cal que s’aprovi a l’Assemblea. Es parla sobre la partida que es destina a
l’informàtic que ajuda a l’escola i es decideix demanar a Direcció quina és la
necessitat actual i de quin pressupost es tracta per tal d’ajustar al màxim la
despesa.
La Inma farà els canvis per fer més clares les partides pressupostàries en
l’Assemblea i manifesta el seu desig de no continuar.
• Es parla sobre la necessitat de buscar finançament i es proposa buscar
subvencions però ningú no s’ofereix a fer-ho.
• Com que s’ha allargat molt la reunió es decideix que la comissió
d’extraescolars de CET10 i la de música expliquin per mail a tota la Junta els
temes que volien exposar a la reunió. Degut a l’extensió dels mateixos caldrà
que siguin exposats en la propera Junta tot i que hagin estat avençats per
mail, d’aquesta manera es podrà tenir constància de les accions fetes i de les
que queden per fer.
• A les 23:10 hores s’aixeca la reunió.
• Propera reunió serà el 5 de Novembre a les 20:00 h

Acords:

Sense
resoldre de
l’anterior
reunió:

• S’acorda que l’Assemblea es celebrarà el 19 de Novembre a les 17:30 i
tindrà servei de guarderia pels nens.
• S’acorda demanar l’aprovació del canvi de dates per l’inici i tancament dels
pressupostos.
• S’acorda que els càrrecs que han quedat lliures s’oferiran a les famílies per
si algú vol participar (Vocalies lliures + Representant de l’AFA al Consell
Escolar + Secretaria + Tresoreria).
• S’acorda que la comissió de festes es reunirà amb Direcció per tractar el
tema del 25è aniversari.
• S’acorda que el taller de relaxació per a famílies es farà de manera que
l’AFA subvencioni només una part. El taller tindrà un cost de 3 euros per
persona. La comissió encarregada redactarà la circular per comunicar-ho.
• S’acorda que es demanaran les xerrades gratuïtes que la comissió ha
seleccionat.
• S’acorda parlar amb Direcció de la Batucada abans d’oferir l’activitat.
• S’acorda demanar més informació sobre les famílies interessades en
l’escola Kids&Us.
• S’acorda que un cop satisfeta la quota de l’AFA en cap cas es retornaran
els diners.
• S’acorda traslladar a la propera Junta el tema del Country Line.
• S’acorda crear la nova comissió de retallades per a tractar els temes de la
Plataforma de Poble Nou.
• S’acorda demanar a l’escola un pressupost de la necessitat actual de pagar
a un informàtic un cop les pissarres han estat instal·lades.
• 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.
• Posar en marxa la reunió que ha demanat en Michael de Babel Languages
per a totes les famílies

Temes
per a tractar a
Consell
Escolar:

Secretaria

President
Oscar Alonso

