ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

16/04/2012

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Junta de l’AFA

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Marta Gayete, Desirée Luque, Gemma Dilla, Inma Pascual, Fani
Gómez, Susana Ros, Neus Agut, Yolanda Asperó, Aurora Olalla i
Glòria Besoli.

Temes
Tractats:

• El president no ha pogut assistir i ens ha demanat comunicar a la Junta
valorar la possibilitat de fer canvis en les quotes de l’AFA de cara el curs
vinent. Finalment es decideix tornar a debatre el tema el dia de la propera
reunió prevista pel 26 d’abril a on es parlarà només del pressupost. Com que
es considera que és un tema que requereix ser tractat amb molta cura i en
cas de ser aprovat es necessita convocar una Assemblea General
Extraordinària es decideix enviar un correu a tota la Junta per oferir emetre el
vot per correu en cas de no poder assistir tant per opinar si és convenient
pujar les quotes com per dir si o no a la reducció de l’horari del coordinador
d’extraescolars.
• Es parla del tema de la Narcosala que finalment ha resultat ser un rumor.
• Pren la paraula la comissió de Casals/colònies i ens comunica que hi ha
hagut un error en el repartiment de la documentació a les famílies. S’ha parlat
amb en Raúl per resoldre el problema el més aviat possible. La comissió ha
penjat al panell del carrer i a la web tota la informació doncs hi ha hagut
alguns cursos que no han rebut cap informació i demà tindrà lloc la reunió
informativa. Es parla sobre això i la possibilitat de demanar una segona
reunió a CET10. Marta Gayete s’encarrega de demanar nova data per a la
reunió informativa de casals i colònies d’enguany.
• La comissió manifesta no haver rebut cap suggeriment referent a possibles
sortides per incloure als casals d’estiu tot i que la gent havia manifestat
queixes davant la manca d’originalitat de les sortides proposades per CET10.
Tot i així CET10 ha proposat canviar Water World per l’Illa Fantasia i ha afegit
una nova sortida al “Cram” perquè les que s’han proposat des de la comissió
impliquen més despeses per a les famílies. Es parla del fet que les dues
primeres setmanes de casal no hi ha cap sortida i que potser seria millor
intercanviar les sortides per setmanes per tal d’evitar que els nens que facin
casal només aquestes dues setmanes es quedin sense cap sortida.
• Es parla del casal de setmana santa i la problemàtica que hi ha hagut amb
aquest. La comissió explica que hi han hagut queixes i també s’han proposat
millores però que aquestes cal que siguin aprovades:
1ª QUEIXA: En els díptics no apareix el nº mínim d´inscripcions necessàries.
ACCIÓ DE MILLORA: que aparegui el nº necessari. VOTACIÓ: SI
2ª QUEIXA: No es va informar a la junta un dia abans del tancament de les
inscripcions ni del nº de inscrits per tal de recaptar a algú més. ACCIÓ DE
MILLORA: informar a la junta 2 o 3 dies abans de tancar les inscripcions i
penjar una bandolera, que ja tindrem per SEMPRE, per TOTS els

casals, (tipus: “queden 3 dies per apuntar-te, ànim, o el que vulguem).
VOTACIÓ: SI.
3ª QUEIXA: La informació del casal d´estiu apareix tard. ACCIÓ DE
MILLORA: Que la informació aparegui a l´hora que el llibret que publica
l´ajuntament. S’explica que fins que no tenim aprovada la homologació no es
pot informar a les famílies, i que si volem fer-ho abans hem de presentar la
documentació el primer dia. Per fer això tenim que parlar amb CET 10 i que
ens presenti abans els projectes i així avançar tots els tràmits. VOTACIÓ: SI,
que s’intenti per l’any vinent.
4ª QUEIXA: La informació del casal d´estiu va aparèixer abans en el blog
(abans d’enviar-se a les famílies). ACCIÓ DE MILLORA: Que primer siguin
les famílies. VOTACIÓ: NO. Ja esta bé que hagi sortit abans al blog.
5ª QUEIXA: No hem informat a Secretaria de les accions que s´han anat
realitzant. ACCIÓ DE MILLORA: Informar via e-mail a ampaprov. VOTACIÓ:
SI, cal que secretaria estigui informada.
Altres propostes:
Perquè la gent no apunta els seus fills als casals de l’escola? Ens proposen
fer una enquesta de valoració.
VOTACIÓ: Si a la enquesta, la tenim que fer nosaltres amb comunicació, 5 o
6 preguntes .
En cas que no es pugui dur a terme un casal se’ns proposa penjar a la
cartellera i al blog propostes d’ altres casals que coneguem del barri.
VOTACIÓ: No.
Es continua parlant de que no podem deixar a les famílies penjades i que si
ens trobem que el casal no surt cal buscar solucions com demanar un
monitor que reuneixi als pocs nens apuntats i els porti a l’escola més propera
on es faci el Casal i que desprès els retorni al Provençals.
Es parla de la necessitat d’informar a les famílies del que representa no
respectar els terminis d’inscripcions de les activitats. La comissió va mantenir
una reunió amb la Carmina i amb CET10 a on va manifestar que el casal de
setmana santa es va tancar amb 7 inscripcions i un cop es va comunicar a les
famílies que no es faria el casal mitjançant trucada telefònica, l’entitat va
continuar agafant inscripcions fora de termini el que va representar 10
inscripcions més. Aquestes últimes famílies van poder fer casal en una altre
escola i en canvi els qui havien respectat els terminis es van quedar sense
casal. Com que no és just, Comissió de casals, Carmina i CET10 acorden no
acceptar inscripcions fora de termini. La comissió ens llegeix la circular que
voldria fer arribar a tothom advertint que a partir d’ara no s’admetran
inscripcions fora de termini. VOTACIÓ: SI
• Es parla de Kids&Us i s’informa que ja es van reunir la direcció de l’escola i
aquesta entitat. Es parla sobre la necessitat de tornar a parlar amb la direcció
de l’escola i fer la proposta pels casals de Nadal i Setmana Santa que amb
CET10 no acaben de sortir. Kids&Us necessiten un espai per poder oferir els
seus casals tot el dia i Provençals necessita un número de nens més gran per
poder desenvolupar els casals a la nostra escola. Es parlarà amb la Carmina.
Es parla de la necessitat de no aturar la presentació al Consell Escolar de la
nova entitat Kids&Us ara que Direcció ja ha mantingut la reunió.
• Es parla que les entitats CET10 i Make it Up demanen permís per informar
als alumnes dels seus campus/colònies específics tal i com s’ha fet altres
anys.

• S’explica que la informació dels casals de Setembre no s’envia a les
famílies i que aquesta informació es penjarà al web de l’AFA.
• Es parla sobre la nova activitat que s’oferirà a les famílies per fer IOGA per
a adults.
• Es parla del festival de fi de curs de música. Fins ara s’havia fet a l’escola
però degut a les dificultats de l’acústica de l’escola s’ha decidit fer-lo en el
centre cívic Can Gili Nou el dia 3 de juny de 10:30 a 13:00. Si aquesta decisió
que ha pres l’escola Casas arribés a tenir algun cost, aquest haurien
d’assumir-lo les famílies dels nens que cursen aquesta activitat. S’aprova fer
el festival d’aquesta manera.
El responsable de la comissió d’anglès haurà de buscar com fer el seu
festival de fi de curs doncs fins ara s’havia celebrat el mateix dia.
• Es parla del festival Inter escolar que representa les portes obertes de les
activitats que CET10 desenvolupa a la nostra escola. Es parla sobre com
informar a les famílies per tal que quedi clar que correspon a l’exhibició de les
nostres extraescolars i que les inclou totes, fins i tot “iniciació esportiva” que
fan els petits. Es parla fins i tot de la possibilitat de muntar una reunió per
informar a totes les famílies que fan extraescolars de CET10 a l’escola. La
responsable de CET10 pren nota per parlar-ne amb coordinació.
• Es comunica que la Mariona ha demanat donar-se de baixa de la comissió
d’anglès. Aquesta comissió queda sense col·laboradors.
• La Comissió de festes demana un increment en la partida per poder fer front
al pressupost que te per la festa. Demanen 1500 euros més dels que tenien
assignats i explica que tot i així no hi haurà entrepans i potser tampoc hi
haurà gimcana però això està per definir. Per majoria s’accepta l’increment de
la partida.
• Des de la comissió de festes es demana permís per deixar un espai a unes
nenes de l’escola per tal de vendre objectes artesanals fets per elles. Es parla
sobre el tema i degut a les anteriors demandes que hi ha hagut sobre
qüestions lucratives particulars es decideix que no seria just. Per unanimitat
es vota No a l’espai de venda d’objectes artesanals.
• Es parla de que l’activitat “Taller d’art” proposada a Direcció no ha tingut
bona acceptació i per tant no es podrà oferir. Tot i que no hi ha representació
de la comissió de noves extraescolars es parla sobre la importància de tenir
una activitat artística a l’escola i sobre la necessitat de tornar a parlar amb
Direcció sobre aquest tema.
• A les 22:00 hores s’aixeca la reunió.
• Propera reunió el 26 d’abril a les 20:00 h
Acords:

Sense
resoldre de
l’anterior

• Enviar e-mail per oferir emetre el vot per correu respecte als dos temes que
es tractaran a la reunió del 26/04.
• S’acorda demanar una segona reunió de casals i colònies.
• S’acorda demanar una revisió de les sortides previstes pels casals i les
setmanes en què estan previstes.
• S’acorda aprovar i denegar algunes de les peticions que s’han fet a la
comissió de casals per tal de millorar el servei a les famílies.
• S’acorda que a partir d’ara no s’admetran inscripcions de casals i colònies
fora de termini. S’acorda enviar una circular per informar a les famílies.
• S’acorda preparar la documentació per presentar a Consell Escolar Kids&Us
• S’acorda enviar la circular per l’activitat de Ioga
• S’acorda no permetre vendre res el dia de la festa de fi de curs.
• S’acorda parlar amb Direcció sobre la necessitat de tenir una activitat
artística com a extraescolar.
• No s’ha presentat pressupost per l’activitat d’anglès per pares
• No se sap res de la ILP tot i haver estat aprovada la iniciativa a la Junta
anterior.

reunió:

Temes
per a tractar a
Consell
Escolar:

Secretaria
Vanessa Aliaga

• 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.

• S’acorda detallar la informació de Kids&Us per tal que la representant de
l’AFA pugui exposar i presentar la proposta al consell escolar.

President
Oscar Alonso

