
ACTA DE LA JUNTA 

 

DATA:  11-06-2013 

LLOC:   SALA DE PROFESSORS 

CONVOCAT PER:  ACTUAL JUNTA 

ASSISTENTS:  OSCAR ALONSO, ALFONSO VARGAS, JOSEP LOP, ANNA POCH, ELISENDA CARRERAS, 

GEMMA SEGURA, MARTA GAYETE, NEUS AGUT, MARI CARMEN ALONSO, ALBERT SANZ, FANI 

GOMEZ, JUAN MARTINEZ-SEGARRA, OLGA GARCIA, SUSANA ROS, MONICA GARCIA, DESIRÉE 

LUQUE, MARIANO RUBIO, AURORA OLALLA I ALBERT PRATS. 

1- COMISSIÓ D’ANGLÈS 

 Per part del responsable de la comissió (Josep Lop), es creu que aquesta activitat  té 

poc interés per part de l’Afa i  dels qui la practiquen, prioritzant als qui la practiquen 

altres activitats realitzades en el mateix horari, i això directament es trasllada a la praxis 

dels professors. S’ha observat entre altres problemas, la falta de respecte als 

professors. 

 S’ha fet constar la mala organització en general, de la obra de teatre d’anglés. 

 S’ha instat al Josep Lop, que es reuneixi amb la Carmina i amb el Michael per intentar 

trobar una solució a aquets problemas sorgits per la mala organització. 

2- COMISSIÓ FESTES 

 La valoració de la Festa de fi de curs, ha estat molt positiva. 

 Van haver-hi sugeriments per la festa, com que la música estigues més encarada als 

nens, fer reciclatge de la brossa o posar decoració de festa al l’escola. 

 A la proposta de diferents Ampas del barri a participar en la Festa Major del barri al 

Setembre, s’ha decidit no pendre-hi part pel póc temps del que disposem per preparar i 

organitzar la col·laboració amb la resta de les Ampas. 2 vots a favor de participar, 3 

abstencions i 13 vots en contra de participar-hi. 

 Desde l’escola se’ns demana un millor control dels espais de la mateixa, ja que en 

aquesta festa de fi de curs es van trencar i se’n van endur diferents testos de la terrassa 

exterior. 

3- TRESORERIA 

 L’Afa té previst fer una aportació a l’escola de 3900,00 euros aprox., més 1000,00 euros 

de l’informàtic. 

 Reduim el gasto del coordinador d’extraescolars de 18  a 10 hores. 

 L’escola es fa càrrec de 5 hores del coordinador que pasaran a ser de 15 hores. En 

aquest punt, fem constar que l’Afa no estem d’acord que la majoria  dels diners que 

aportem a l’escola, es destinin a pagar la coordinació d’extraescolars, ja que això podría 

anar en detriment de les posibles millores en material per a l’alumnat. Dit això, 

demanarem una justificació a l’escola de la necesitat real d’aquestes 5 hores que 

assumeix l’escola. 

 



4- COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

 Es fa saber el descontent per part de la comissió, sobre la gestió del coordinador en la 

questió dels fulls de les inscripcions. Degut al retard en presentar el quadrant de les 

activitats ,(això van derivar presses per presentar-ho), en els fulls hi havien diferents 

errades que es podien haver evitat. 

 S’aprova per 17 vots a favor, que ex alumnes de l’escola, puguin fer l’activitat de 

Batucada. 

5- COMISSIÓ DE MÙSICA 

 Es fa constar la mala organització, funcionament i preparació, del festival de música. 

 Es farà una enquesta de satisfacció a les families. 

6- COMISSIÓ DE RECICLATGE 

 Les actuals responsables de la comissió, seguirán portant-la fins els mes d’Octubre, per 

que les quatre persones (més una posible cinquena) que s’en faran càrrec a posteriori, 

aprenguin bé el funcionament de la mateixa i al mateix temps quedi tot el tema del 

reciclatge de llibres resolt de cara al curs 2013/2014. 

 Recordar que les quotes dels llibres serán de 165,00 euros per 1è i 2ón, i de 80,00 

euros de 3èr a 6è. 

7-  COMISSIÓ CASALS I COLÒNIES 

 S’ha dectectat una diminució del 50% d’inscripcions amb els casals, això a de fer 

reflexionar a CET10 el model de casal que ens  esta oferint. 

8- PRESIDENCIA 

 Es va presentar la reducció horaria del coordinador d’extraescolars que va ser 

acceptada per part de l’escola (Carmina i Jose Antonio) i per part de CET10 (Xavi Prat). 

9-  CONSELL ESCOLAR 

 L’escola col·laborarà amb el Banc d’Aliments. L’escola es proposa utilizar pitets per a P3 

i posar dosificadors amb crema solar per als alumnes. 

 Es farà un  Lidup. Tambè s’aumentarà la ratio a P3. 

10-  COMISSIÓ D’EDUCACIÓ 

 Es mantindrà la comissió nomès per fer xerrades informatives. 

 Es necesiten voluntaris per formar part de la comissió, es penjarà al blog de l’Afa la 

demanda de voluntaris per la comissió. 

 

TEMES PENDENTS 

Renovació i/o ratificació dels càrrecs de la junta. 

Revisar i millorar la comunicació  via e-mail i blog , amb les famìlies. 

    Propera reunió de la junta: Dimecres 25 de Setembre de 2013, 20:00h, sala de professors. 

   Data máxima per presentar temes a tractar en junta: Dimecres 18 de Setembre de 2013. 

              

                PRESIDENT                                                                                         SECRETARI 

            OSCAR ALONSO                                                                                 ALBERT PRATS 


