ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

06/06/2012

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Junta de l’AFA

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Vanessa Aliaga, Susana Ros, Neus Agut, Aurora Olalla, Marta
Gayete, Oscar Alonso, Mònica Garcia, Raquel Banchio, Fani Gómez,
Albert Sanz, Gemma Segura, Mercedes Benito, Gemma Dilla,
Desirée Luque, Inma Pascual i Glòria Besoli

Temes
Tractats:

• El president demana a la Junta que les reunions no s’allarguin més de dues
hores. Quan hi hagi més temes a tractar és millor fer reunions extra per tal
que el tema sigui tractat amb calma.
• Es demana a la Junta que sigui més comunicativa i que contesti als correus
quan es demana ajuda i/o opinions.
• La comissió d’extraescolars explica que hi han hagut moltes queixes
respecte de com s’ha entregat la informació de les activitats i a més la
informació ha sortit amb errors. La responsable manifesta que ha estat una
feina molt difícil que s’ha trobat de cop doncs pensaven que aquesta era feina
que havia de fer el coordinador d’activitats. Arrel d’això demana que
s’especifiqui quina és la tasca de les comissions i quina la del coordinador.
Explica que el coordinador no ha assumit a temps la feina que se li va
encarregar i que han hagut de córrer per tal que tot arribés el més aviat
possible a les famílies.
S’aprofita la ocasió per fer esmena dels llistats d’activitats que s’han de lliurar
a les tutores a l’inici del curs escolar. La responsable es compromet a parlar
amb el coordinador per tal de definir la millor manera de fer-ho. L’Inma
Pascual i la Glòria Besoli ho van fer l’any anterior i s’ofereixen a ajudar a la
comissió en aquesta tasca.
Es continua amb la valoració del festival Interescolar. S’explica que hi ha
hagut moltes queixes sobre tot amb l’activitat de rítmica. Les monitores
continuen sent les mateixes tot i que l’any anterior ja es va demanar que les
canviessin per falta de professionalitat. El president demana a la responsable
que redacti la queixa per escrit i que ho adreci a CET10 amb còpia a ell. Des
de tresoreria s’expressa que hi ha moltes queixes referents a l’organització de
CET10 i ens explica alguna situació en la que s’han trobat amb el bàsquet
degut a confusions horàries o de lloc per part de coordinació. Es suggereix
que potser el millor seria recollir totes les queixes de les comissions i parlar
amb en Xavi Prat de tot el que està passant.
• Es continua amb la comissió de festes. Parlen de la cercavila que va tenir
lloc al Poblenou i es queixen de la poca participació tot i que entenen que no
es va fer en el millor cap de setmana al tractar-es de tres dies festius. La
comissió considera que s’ha de continuar treballant aquest aspecte lúdic de
l’escola i suggereix muntar una batucada a l’escola per tal que pugui sortir a
les rues amb el Drac. A tothom li sembla molt bona idea doncs és una
activitat que es pot obrir a les famílies i on els més grans trobaran una
motivació per assistir a les sortides del Drac. Es parla del fet que l’escola està

molt tancada al barri i de la intenció de fer-la més activa i participativa. Degut
a que la comissió de noves extraescolars ha quedat inactiva la comissió de
festes demana fer-se càrrec de muntar aquesta activitat. Es decideix que
parlin amb el responsable de la comissió de Noves Extraescolars i que ho
gestionin com creguin millor. S’explica que el cap de la colla dels gegants del
Poble Nou s’ha ofert a ajudar a l’escola a fer els nostres propis capgrossos o
fins i tot un gegant. Aquesta qüestió es decideix ajornar-la fins el setembre
per a sotmetre-la a votació. A la festa del Drac es van aconseguir 90 euros de
la venda de les samarretes verdes però les que queden són mides difícils de
vendre.
Es parla de la festa i s’explica que hi han hagut 45 voluntaris fins al moment
però tot i així la responsable de la comissió es queixa de la baixa participació
de la gent de la Junta. Explica que han convocat una reunió pel dia 12 on es
repartiran les tasques i es demanarà el compromís de les persones per evitar
que torni a ocórrer el mateix que va passar a la festa de carnestoltes.
• La representant de l’AFA al Consell Escolar pren la paraula i ens explica
que a l’escola els ànims estan sota mínims degut a les retallades que s’estan
fent en educació. Ens explica que el projecte lingüístic ha estat aprovat i que
la Carmina renova el càrrec com a Directora de l’escola. El curs començarà el
12 de setembre i l’any vinent els nens hauran de fer una prova de nivell a
segon de primària segons s’ha establert des del departament d’ensenyament.
Parla de l’augment de ràtio, de les substitucions en cas de malaltia, de la
reducció d’hores dedicades a les necessitats educatives especials, de
l’eliminació dels vetlladors, de la no formació pel professorat, de l’eliminació
d’un especialista, reducció de beques de menjador, reducció de la dotació
econòmica... Com a mesura de pressió es manifesta que no hi haurà
excursions i la gent es queixa. Al setembre a les reunions ho explicaran a la
gent però també deixa clar que com a AFA podem formalitzar les queixes que
considerem convenients.
S’aprova la futura participació a l’escola de Kids&Us tot i que no sembla que
estiguin molt disposats a canviar d’empreses. Manifesten que són
necessàries les queixes per escrit per valorar si realment és necessari
estudiar un possible canvi.
• La responsable de la comissió de música explica el que va passar el dia de
la vaga amb aquesta activitat i com l’escola va prendre la iniciativa (sense
demanar-ho a l’AFA) d’oferir a les famílies aprofitar les seves instal·lacions
per tal que els nens no perdessin la classe. Després que alguna mare enviés
aquesta informació a l’AFA el dia després de la vaga la responsable diu que
va parlar amb l’escola de música per advertir que aquestes decisions no les
pot prendre sense prèvia consulta. Si hi ha vaga és per totes les activitats i
aquest és un tracte de favor que no s’ha de permetre. Arrel d’aquest tema es
comença a discutir sobre si les famílies eren o no conscients de les mesures
que es prenen referents a les extraescolars quan hi ha vaga. L’Inma explica
que aquest és un acord que està enregistrat a l’acta de l’Assemblea General
de l’any 2009 i que moltes famílies ja ho coneixien. Es mostra molt dolguda
amb l’actitud de Presidència respecte d’aquesta acció doncs considera que
s’hagués pogut evitar el malestar entre les famílies si des de un primer
moment s’hagués respectat aquesta decisió. L’Oscar considera que no va
actuar malament i es discuteix sobre això sense arribar a cap conclusió. Per
tal d’evitar cometre més errors es proposa que les coses rellevants de Juntes
d’AFA anteriors s’han d’anar traslladant a les Juntes noves i que potser
caldria dedicar un dia a fer aquest traspàs. L’Inma manifesta que tota la
informació està a les Actes i que només cal llegir-les per saber sota quins
acords hem de treballar.
• La responsable de la comissió per a la millora educativa explica la circular
que es posarà en marxa referent a la iniciativa per recollir les motxilles de P5 i

oferir-les a les noves famílies de P3. A tothom li sembla bona idea.
• L’Albert demana votar si es torna a portar a l’Assemblea General del proper
curs com actuar en cas de vaga. Per majoria es decideix que aquest tema es
portarà a l’Assemblea per tal que es torni a decidir.
• La Glòria demana una reunió per exposar totes les queixes i proposar
millores de cara el curs vinent. Tothom hi està d’acord i es proposa el dimarts
dia 3 a les 20:00. La Gemma proposa que per evitar que aquesta reunió es
converteixi en una queixa constant que tothom tracti de fer la seva
autovaloració i que la comparteixi amb la resta abans del dia concretat.
• Desirée proposa venir un dia per netejar el contenidor de l’AFA. S’acorda
fer-ho el dia 26 cap a les 19:00 hores i després anar a sopar tots junts.
• A les 22:00 hores s’aixeca la reunió.
• Propera reunió serà el 3 de juliol a les 20:00 h
Acords:

• S’acorda que la responsable de la comissió d’extraescolars definirà junt
amb el coordinador la millor manera de gestionar els llistats d’inici de curs.
• S’acorda recollir totes les queixes referents a les activitats extraescolars i al
festival Interescolar per tal de poder parlar amb en Xavi Prat i poder presentar
a l’escola per escrit les queixes tal i com les ha demanat.
• S’acorda que la comissió de festes es possi d’acord amb la comissió de
Noves Extraescolars per tirar endavant una proposta d’activitat per a famílies
de Batucada.
• S’acorda ajornar fins al setembre la votació referent als capgrossos i/o el
gegant.
• S’acorda tornar a portar a l’Assemblea General la votació sobre què fer
amb les activitats extraescolars en cas de vaga.
• S’acorda mantenir una reunió exclusiva per avaluar l’actuació de l’AFA i
discutir millores i formes d’actuar.
• S’acorda netejar el contenidor de l’AFA entre tots.

Sense
resoldre de
l’anterior
reunió:

• 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
Vanessa Aliaga

President
Oscar Alonso

