ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

23/02/2012

Lloc:

O’Grelo

Convidats:

Junta rectora i representants de comissions

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Inma Pascual, Albert Sanz, Oscar Alonso, Santi Juarros, Berta
Pellicer, Glòria Besoli, Susana Ros, Ina Ramon, Gemma Segura

Temes
Tractats:

• Casal Setmana Santa
• Comunicacions internes i externes. Circulars, es defineixen a la reunió del
07/03.
• Consell Escolar
• Estatuts
• Queixes Piscina
• Enllaç Direcció de l’Escola/AFA

Acords:

• Degut a la impossibilitat d’arribar en dates a formalitzar Kids&Us com una
de les entitats amb les que l’escola/AFA pot realitzar activitats extraescolars i
casals, s’acorda deixar definitivament el casal de Setmana Santa d’enguany a
CET10 i al mateix temps continuar amb les reunions previstes entre
escola/Kids&Us amb l’objectiu de poder comptar amb Kids&Us per properes
activitats.
• S’acorda que cada cop que una persona vulgui formar part de l’AFA es
comprovarà mitjançant la base de dades si aquesta persona està al corrent
de la quota de l’AFA. En cas que no sigui així l’haurà de satisfer abans de
formar part de la Junta.
• S’acorda fer un canvi de banc pel compte corrent de l’AMPA de la Caixa
Penedès degut a les dificultats que l’oficina que tenim a prop de l’escola ha
posat a les famílies per satisfer els pagaments. L’Inma i l’Oscar ho hauran de
gestionar.
• S’acorda que a partir d’ara els comunicats que es facin per correu a tots els
membres de la Junta es faran en correus amb còpia oculta, d’aquesta
manera ens estalviarem rebre les respostes de tothom i també evitarem que
les adreces particulars arribin a altres llocs.
• S’acorda col·locar una llibreta al despatx de l’AFA per tal que les famílies
puguin deixar escrites les queixes si volen. Es tractaria d’una mena de full de
reclamació que servirà al Raúl per anotar tot allò que li expliquin en persona i
així deixar constància per poder donar resposta o bé per correu o bé a la web
si es tracta d’algú que no vol deixar el seu nom.
• S’acorda que totes les circulars que surtin cap a les famílies en horari
escolar han de ser aprovades per la Direcció de l’escola. Les circulars
d’extraescolars que informen només a les persones implicades a l’activitat
s’hauran d’enviar també a Direcció però no necessitaran l’aprovació per ser
dirigides a les famílies. Totes les circulars, un cop aprovades, es derivaran a
comunicació per ser penjades a la web. Les circulars que han de sortir en els
propers 2 o 3 dies caldrà dur-les a fotocopiar a la copisteria Bertmon que hi

ha a la Diagonal amb la Rambla de Poble Nou a on ens faran paquets de 25
per repartir a les aules. Un cop fetes les fotocòpies es recolliran i se li
entregaran a la Rosa (recepció) per tal que les faci arribar a les aules.En cas
que les circulars no hagin de sortir immediatament se li pot demanar a la
Rosa (recepció) que s’encarregui ella de fer les fotocòpies i repartir les
circulars, però només en cas que li puguem donar entre 3 i 4 dies de marge.
• S’acorda redactar una circular per demanar a les famílies que a partir d’ara
les queixes de les activitats extraescolars s’enviïn al correu de l’AFA. El
correu d’extraescolars que gestiona el Raúl quedarà per a informacions que
ell hagi de fer a les famílies i per tramitar les altes, baixes i modificacions
d’activitats extraescolars.
• S’acorda parlar amb en Raúl per dir-li que pot venir a les reunions de la
Junta i que si en algun moment és necessari que no hi sigui se li demanarà
directament. De tota manera és voluntari, no té cap obligació. Quan sigui
imprescindible la seva presència també se li demanarà directament. Aquestes
comunicacions les fa Presidència.
• S’acorda afegir al format de les actes un espai per encabir els temes que
considerem s’han de tractar en Consell Escolar. S’acorda afegir el contacte
del Consell Escolar en totes aquelles qüestions que es tractin entre els
membres de la Junta Rectora.
• S’acorda afegir als estatuts el canvi de nom de AMPA a AFA i fer les
notificacions necessàries al Registre d’entitats. Es treballarà el contingut per
decidir si és necessari el canvi.
• S’acorda penjar a la web les advertències de piscina referents a l’ús de
casquet de bany per tal que els nens no surtin amb el cabell tan mullat i
d’ulleres de piscina per evitar els ulls vermells.
• S’acorda que en el moment que hi hagi alguna qüestió que consultar i/o
comunicar a l’Escola es farà mitjançant el responsable de cada comissió.
Aquesta qüestió es consultarà amb la Carmina en la reunió del 07/03.

