ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

07/03/2012

Lloc:

Sala de professors

Convidats:

Carmina Campo i Junta

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Ina Ramón, Cristina Cubilla, Desirée Luque, Elisenda Carrera, Olga
García, Albert Sanz, Esther Serrano, Àngels Ruiz, Fani Gómez,
Marta Gayete, Gemma Segura, Mercedes Benito, Susanna Ros,
Santiago Juarros, Inma Pascual y Oscar Alonso.

Temes tractats
1. Informació del Consell Escolar a càrrec de la Directora Carmina Campo


Carmina va explicar el funcionament de l’Escola, el rol del Consell Escolar i el “paraigua”
que engloba tot, el Projecte Educatiu de Centre. Va detallar les funcions i objectius del
Consell Escolar i el seu funcionament i la relació amb l’AFA.



Va presentar el model d’Escola que li agrada dirigir, la importància dels valors amb què hi
treballen i la seva aplicació, tant en el dia a dia, com amb la relació amb totes les persones
que hi col·laboren en el centre des de que obre les portes fins a que tanca, incloent-hi totes
les entitats i persones involucrades en activitats extraescolars.



Explica la Carmina que de cada reunió del Consell Escolar, s’elabora un acta que queda
dintre del centre i que és responsabilitat del representant de l’AFA al Consell Escolar,
informar just després de la reunió del Consell Escolar, de tots els temes tractats.



Carmina va explicar també els mecanismes de comunicació que li agradarien entre AFA i
equip directiu, els quals es poden resumir en una comunicació directa i ordenada, es a dir,
prefereix que cada responsable de comissió li comenti directament els temes rellevants de
cada comissió.



Va destacar el paper de l’equip directiu com autoritzador de tots els temes que hagin que
tinguin relació amb l’alumnat.



També va confirmar que li agradaria estar assabentada de totes les circulars que emeti
l’AFA (tant les que han de ser autoritzades per l’equip directiu, com les que només són
informatives).

A les 21:20 finalitza la intervenció de la Carmina i continuen els altres punts de l’ordre del dia.
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2. Comissió CET10 – Noves extraescolars


Després de transmetre una queixa per constar a l’ordre del dia sense que la responsable
de la comissió ho sol·licités, es consensuen el següents canvis:
o

Es crearà una nova comissió "Casals, estades i colònies". La responsable serà
Gemma Segura. En aquesta comissió col·laboraran Marta Gayete, Olga García,
Yolanda i Desirée.

o

Es manté la comissió "Noves extraescolars". El responsable serà Santi Juarros. En
aquesta comissió col·laborarà Àngels Ruiz.

o

Es manté la comissió "Extraescolars-CET10". La responsable serà Susanna Ros.
En aquesta comissió col·laboraran Cristina Cubilla i Elisenda Carrera.

3. Comissió Festes


Desirée Luque, com a responsable de comissió, presenta resultats de la Rua de
Carnestoltes:
o

A nivell econòmic les despeses van quadrar amb el pressupost de 300 € presentat
a la Junta del mes de Gener 2012, és a dir, encara hi sobrarien 100 € del recaptat
a la Fira de Nadal i no s’hauria utilitzat res de la partida de Festes del Pressupost
de l’AFA per aquest curs escolar.

o

Es va presentar una queixa vers la poca resposta que es va rebre per part de la
Junta: persones de la Junta que es va comprometre i no es va presentar i altres
persones de la Junta que no van respondre a la petició d’ajuda (ni amb un sí ni
amb un no), per tant va recaure moltíssim treball sobre alguns dels integrants de la
comissió. De forma paral·lela, es va agrair la feina feta pels voluntaris, sense
l’ajuda dels quals no hauria estat possible sortir a la Rua.



Es va comunicar que no es realitzaria Festa de Sant Jordi.



Es va comunicar que no es participaria en les Festes de Maig.



Es va confirmar que es començaria a treballar en la Festa Fi de Curs. S’escull com a dia
temptatiu per realitzar la Festa Fi de Curs el divendres 15 de Juny.



S’explica a la Junta la necessitat de col·laborar tota la Junta, tant en la preparació com en
la mateixa Festa de Fi de Curs.



La Comissió de Festes preparà un esborrany de planificació i la presentarà a la Junta
d’Abril, on s’identificaran els grups de treball i l’ajuda necessària i on també es presentarà
una estimació del cost de la Festa Fi de Curs, per tant d’analitzar si és necessari demanar
un increment a la partida concreta dels pressupostos.

4. Procediment de sortida de circulars


S’acorda simplificar la sortida de circulars. El nou procediment consensuat queda així:
o

Inma Pascual enviarà la plantilla de circulars a tots els responsables de comissió.

o

Serà cada comissió qui preparà les seves circulars i les passarà el corrector
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ortogràfic :) .
o

Cada responsable de comissió enviarà el text a Carmina / equip directiu, si s’escau,
e interactuarà amb ells fins que s’aprovi el text de la circular.

o

Una vegada enllestides, s’envien al correu de l’AFA - ampaprov@hotmail.com i al
correu de la comissió de Comunicació - comunicacio.proven@gmail.com. Des de
secretaria, la Vanesa, s’encarregarà d’organitzar com fer les copies i les donarà
sortida.

o

Concloent, no pot sortir cap circular sense que provingui del responsable de
comissió corresponent.

5. Procediment de gestió de consultes / queixes / reclamacions


S’acorda simplificar el control de consultes / queixes / reclamacions la sortida de circulars.
El nou procediment consensuat queda així:
o

Quan arribi una queixa al mail o a la web de l’AFA, es reenviarà al responsable de
la comissió corresponent.

o

Cada responsable li donarà resposta i un cop solucionada informarà al correu de
l’AFA - ampaprov@hotmail.com .

o

Si la consulta / queixa / incidència arriba directament a una comissió, cada
responsable li donarà resposta i un cop solucionada informarà al correu de l’AFA.

6. Iniciativa legislativa per recuperar la 6ª hora - FAPAC


El president, Oscar Alonso, presenta la iniciativa legislativa per recuperar la 6ª hora:
o

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC),
que representa més de 2.000 associacions de pares, va presentar al Parlament
una petició per promoure una iniciativa legislativa popular (ILP), que requerirà l'aval
de 50.000 firmes i haurà de ser debatuda i, si escau, aprovada al Parlament,
perquè el Govern de CiU restitueixi la sisena hora al 75% dels centres públics
d'ensenyament dels quals va desaparèixer a començaments d'aquest curs.

o

La ILP pretén que es modifiqui la llei d'educació de Catalunya en el sentit que
s'equiparin les condicions d'escolarització entre centres d'ensenyament públics i
concertats. «L'equiparació passa», segons la FAPAC, «per recuperar la sisena
hora a les escoles públiques, de la mateixa manera que es manté als centres
concertats». La federació considera que es tracta d'«una eina útil per corregir una
tendència negativa pel que fa als resultats acadèmics». La consellera
d'Ensenyament, Irene Rigau, va decidir al cap de poc d'arribar al departament
eliminar la sisena hora en la gran majoria dels centres públics. Només es manté a
les escoles rurals i en àrees socioeconòmiques deprimides.



La FAPAC ens ha enviat la documentació per adherir-nos a la ILP i les fulles de signatures
a complimentar.
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Es sotmet a votació i s’aprova amb tots el vots a favor.

7. Presentació de noves activitats – Comissió de Noves extraescolars


Santi Juarros presenta el contingut de l’activitat “Taller d’Art” per a realitzar els divendres i
les qualificacions de l’empresa que es proposa la realitzi.
o

Es sotmet a votació i s’aprova amb tots el vots a favor. Es consensua el nom
“Taller d’Art” per la nova activitat i una duració d’una hora i mitja.



S’expliquen dos canvis més a realitzar el curs vinent, Basquet per P5 divendres i ioga per
els pares, per ser ja molt tard, es consensua tractar-los a la propera reunió de Junta.

A les 23:15 hores s’aixeca la reunió.
Propera reunió de Junta: Dilluns 16 d’abril – 20:00.

Secretaria

President

Vanessa Aliaga

Oscar Alonso
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