
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 
 

Data: 05/11/2012 

Lloc: Sala de professors 

Qui convoca: Junta actual 

Assistents: 
Eli, Inma, Marta, Gemma, Glòria, Desirée, Sara, Anna, Paz, Susana, 
Berta i Oscar. 

 

Temes tractats 

0. Gestió i funcionament intern 

 Després de comentar la proposta de què la comissió de comunicació gestioni el correu de 

l’AFA, es va acordar que es mantingués l’actual funcionament fins l’Assemblea i que seria 

bo que ho fes el nou secretari/secretària, si bé, en funció de la seva disponibilitat de temps 

es decidiria si ho feia Secretaria o passava a la comissió de comunicació . 

 Es va demanar i acordar donar més temps per poder validar/comentar les actes de les 

Juntes. 

 

1. Presentació pressupostos i aprovació per presentar a l’Assemblea 

 Inma presenta els pressupostos a tancament 31/05. Per l’Assemblea incorporarà el període 

de 1/06 a 31/08. 

 S’aproven amb tots el vots a favor. 

 Es conclou que a l’Assemblea es portarà un llistat dels assistents a l’entrada, omplint un full 

amb la següent informació: Nom de l’alumne, Curs i Signatura. Cada família tindrà un vot. 

 S’acorda comunicar a les famílies la importància de cobrir les vacants de Tresoreria i 

Secretaria, ja què si no es cobreixen l’AFA s’hauria de dissoldre. 

 Es presenten les següents idees per tenir-les pressent a futur i estudiar-les, amb objectiu 

d’equilibrar el pressupost de l’AFA els propers cursos: 

o Analitzar l’opció d’incorporar el cost del Coordinador d’Extraescolars dins del cost 

de les activitats d’extraescolars. 

o Debatre en una propera Junta noves formes/iniciatives de aconseguir ingressos. 

o La quota de l’AFA aquest any es va decidir no augmentar-la per la situació actual. 

Es manté sense augments des de fa quatre anys. 

 



 

 

2. Presentació de temes pendents de comissions 

2.1. Comissió de Música 

 S’aprova, amb tots els vots a favor, tornar a fer l’oferta del Taller de música de P4, en el 

nou horari reduït a 1 dia, els dilluns de 16’30 a 17’30 i amb un cost de 18 euros mensuals. 

 S’acorda, amb tots els vots a favor, acceptar la petició d’una família que demanava poder 

fer només un dia d’Iniciació Esportiva, ja que li coincideix amb Taller de Música. Es 

decideix accedir a aquesta petició només en casos excepcionals i sempre i quan siguin 

activitats de cicle infantil, on es pressuposa que no és tan rellevant que no facin un dels 

dies de l’activitat de la setmana. També s’acorda que això no es presentarà com una opció 

més en la oferta d’extraescolars i si hi haguessin més demandes, es valorarien de forma 

individual, tenint en compte sempre, que això no posi en perill la realització de 

l’extraescolar.  

 

2.2. Comissió d’extraescolars CET10 

 Festival d’hivern / Nadal: queda establert, amb tots els vots a favor, que es celebrarà cada 

diumenge després del Pont de la Constitució. Aquest any seria el diumenge 16 de 

desembre. La comissió parlarà amb CET10 per veure si és factible a un mes vista 

traslladar-la de dissabte 15 de desembre a diumenge 16. 

 Tapís de rítmica: S’està parlant amb CET10 perquè es compri i s’utilitzi un nou tapís per a 

Gimnàstica Rítmica. 

 Cistella de bàsquet: Després de trencar-se per l’acció d’un convidat d’un equip rival, l’Inma 

ha validat la cobertura de l’assegurança i comenta que es tenen les dades de la família del 

jugador, que existeix predisposició a arreglar-lo i que es parlarà amb CET10 perquè 

gestioni la reparació. 

 Trencament pista de ciment: 

o En el què portem de curs estan havent-hi vàries caigudes cada dia, per causa del 

mal estat de la pista, des de principi de curs ja han hagut tres accidents importants, 

dos dels quals de lesió/trencament de braços pel desnivell existent a la pista de 

ciment on es realitza l’activitat de patinatge. 

o Es comenta que Raül ha portat un conegut per esbrinar la viabilitat i el cost de 

posar pegats (“parchear”). 

o L’AFA no està convençuda que posar pegats sigui la solució. 

o Es parlarà amb Carmina per que ho sol·liciti al Consorci. 

o Desirée parlarà amb un conegut professional del tema, perquè ens presenti la seva 

opinió. 



 

 

2.3. Comissió de casals i colònies 

La comissió informa a la Junta de: 

 AVALUACIÓ CASAL ESTIU 2012: 

o A nivell de números no hi ha canvis significatius respecte a l’estiu 2011, és més pel 

que fa a la franja de P3 a P5, en el 2012 hi han participat més nens/es que en el 

2011. 

o Primària: hi ha més davallada a partir de la 3ª i 4ª setmana  coincidint  

probablement amb els casals esportius especialitzats com ara el de bàsquet, tot i 

així no és significativa. 

o Avaluació famílies: del 79% d’enquestes entregades la nota mitja del casal d’estiu  

(sumant infantil i primària) és d’un 8,32.  

 Activitats 8,27 

 Equip Educatiu 8,78 

 Serveis Complementaris 8,23 

 Altres aspectes 7,19 

o Es Valora molt positivament que l’ítem millor valorat hagi estat el de l’equip 

educatiu, ja que enguany  el format 3.2 representava comptar amb un número 

elevat de monitors del Make it Up  per primera vegada. 

o Cal dir però que no s’ha pogut valorar si el format 3.2 ha agradat a les famílies, ja 

que en l’enquesta no es va incorporar cap ítem que ens permetés fer-ho. 

 COLÒNIES 2012: 

o La participació en les Colònies ha estat la mateixa que l’any anterior, 

aproximadament 80 nens/es. 

 AVALUACIÓ COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES CURS 2011/2012: 

o Després de realitzar l’avaluació de la Comissió tant a nivell intern com extern 

(Junta AFA, CET 10 i Direcció Escola) es valora positivament la tasca realitzada, 

per tant i com a objectius pel curs 2012/13 ens hem proposat: 

o Consolidar els canvis i millores del curs 2011/12 

o Millorar el feed-back Comissió – CET 10 – Direcció 

o Estudiar altres propostes de millora que se’ns proposin (Famílies, AFA, Direcció 

Escola, CET 10) 

 CASAL NADAL 2012: 

o Es presenta la proposta del CET 10 “ Casal de Nadal 2012”. S’aprova, amb tots els 

vots a favor. 

o Emmotxillada del 19 al 23 de novembre. 

o Inscripcions: del 26 de novembre al 5 de desembre. 

o No s’admetran inscripcions fora de termini. Sols s’estudiaran les excepcions. No 



 

 

farem de les excepcions una norma. La comissió s’encarregarà de fer els 

recordatoris (cartellera i blog). 

o Per evitar situacions com les de l’any passat, el dia 12/12/12 ens reunirem la 

Comissió amb els responsables del CET 10 per revisar les inscripcions i valorar 

una alternativa, en el cas de no arribar a un mínim equilibrat d’inscripcions. Una 

possible alternativa seria oferir un servei de recollida de 8 a 9h. i d’entrega a les 

17h. (a l’escola) per tal de poder participar en el casal d’una altra escola. 

 PROPOSTES DE LA JUNTA: 

o Casal estiu: demanar que tinguin més previsió del dia a dia per què les famílies 

estiguin ben informades. 

o Informe setmanal/recordatori del material que cal dur. Aquest s’hauria d’entregar 

els divendres i dilluns. 

o Preguntar a CET 10 si el servei de recollida i entrega suposaria un cost afegit. 

o Casal Nadal: que canviïn la proposta del documental sobre animals marins. 

 

2.4. Comissió d’educació 

 S’aplaça el taller de relaxació per a pares/mares al 2013 per la coincidència de dates amb 

la celebració de la primera festa del 25è aniversari. 

 S’han anul·lat les properes xerrades de la FAPAC per desbordament: hi ha hagut tal 

quantitat de demanda que la FAPAC no les ha pogut realitzar per a cap centre. 

 S’informa de que les xerrades organitzades per l’Ajuntament es realitzaran al desembre i al 

febrer, divendres tarda. 

 Es demana a la comissió que les diferents activitats de la comissió dirigides als pares es 

realitzin en dies i horaris diferents, per tal que no es quedin sense poder assistir-hi sempre 

els mateixos pares que tenen incompatibilitat d’horaris. 

 S’anirà informant de forma gradual al llarg del curs de les diferents activitats que organitza 

el districte de Sant Martí en el programa de formació a pares d’alumnes. 

 

 

 

 



 

 

 

2.5. Comissió de festes 

 25 Aniversari: 

o L’AFA aprova col·laborar amb l’Escola en els actes/activitats que es realitzin. 

o Es necessari que TOTES les famílies que puguin, col·laborin en tots el actes que 

planifiqui l’Escola. 

o En funció de si es sincronitzen festes, es podria col·laborar amb una part del 

pressupost de la Comissió de Festes de l’AFA. 

 

2.6. Comissió de retallades 

 S’aprova amb tots els vots a favor, emmotxillar la circular per tornar a oferir comprar la 

samarreta groga i recordar la crida perquè els nens la portin els dimecres. 

 Es comenta que a l’Assemblea es farà una crida perquè las famílies que estiguin 

interessades i puguin participin en la comissió de retallades, ja què actualment participa 

únicament una persona i necessita recolzament. 

 

3. Temes pendents de sessions anteriors 

3.1. Country-line 

 No es va poder tractar per manca de temps, es tractarà a la propera Junta. 

 

3.2. Oferta de descompte en productes per a les famílies del Provençals 

 S’acorda convidar a la mare que ha presentat la petició de publicitar el seu producte 

(verdura ecològica) a la propera Junta a fi d’explicar en detall la proposta. 

 L’AFA compren que és un tema important lligat a emprenedoria, més encara, tenint 

pressent la situació actual, i vol debatre amb detall i prendre una decisió per a totes les 

famílies interessades en oferir un servei/producte. 

 

4. Actualització dels Estatuts 

 No es va poder tractar per manca de temps, es tractarà a propera Junta. Es traurà per tant 

de l’ordre del dia de l’Assemblea. 



 

 

 

5. Actes de Junta 

 Es recorda el penjar a la web de l’AFA l’acta de l’Assemblea anterior, per facilitar la seva 

llegida per part del assistents. 

 

6. Qüestions sobrevingudes 

6.1. Contenidors del costat de l’Escola 

 No es va poder tractar per manca de temps, es tractarà a la propera Junta. 

 

6.2. Extraescolar d’anglès 

 Al grup de famílies que es van adreçar a l’AFA demanant que l’extraescolar d’Anglès la 

realitzi Kids&Us i que estan recollint signatures, es va acordar dir-los que quan tinguin les 

signatures recollides es posin de nou en contacte amb l’AFA. 

 

7. Precs i preguntes 

 S’acorda tractar els temes pendents per manca de temps els primers a la propera reunió de 

Junta, per evitar que s’allarguin en el temps sense tractar-los.  

 

A les 24:00 hores s’aixeca la reunió. 

Propera reunió de Junta: Dimecres 19 de desembre – 20:00. Sala de professors. 

Data màxima per enviar temes a tractar a la Junta del 19/12/2012: Dimecres 12 de desembre. 

 

 

Secretaria     President 

      Oscar Alonso 


