
 

ACTA DE LA REUNIÓ  
 

Data: 17/01/2012 

Lloc: Sala de professors 

Convidats: Socis de l’AFA 

 

Qui convoca: Junta actual 

 

Assistents: 

Gemma Segura, Marta Gayete, Desirée Luque, Yolanda Asperó, Oscar 
Alonso, Albert Sanz, Àngels Ruiz, Anna Poch, Berta Pellicer, Mariona Gómez, 
Vanessa Aliaga, Lina Ubero, Aurora Olalla, Fani Gómez, Susana Ros, Neus 
Agut, Mònica Garcia, Alfons Rodríguez i Glòria Besoli 

 
Temes 
Tractats: 

• S’inicia la reunió amb la presentació de la Gemma Segura sobre els casals 
d’estiu. Cal decidir quina de les propostes que ens proposen preferim perque 
els casals d’estiu els ha d’homologar la Generalitat. Explica que s’ha enviat la 
proposta de Kids&Us per e-mail i pregunta si els assistents l’hem rebuda i 
l’hem llegida. La gent diu que si que s’ho ha mirat però tot i així la Desirée 
Luque ens explica una mica per sobre la proposta que ens fan doncs sembla 
que no és suficientment flexible. Només està dirigida a nens fins els 10 anys i 
únicament ens ofereix una franja horària de 8/9 a 17:00h. La Fani Gómez ens 
explica que aquesta mateixa tarda ha parlat amb ells i li han comentat que es 
podria fer tres dies fins les 15:00 i els altres dos no perquè un és la sortida i 
l’altre l’activitat familiar que inclou fins les 17:00. El preu inclou les sortides i el 
menjar i que en cas que es faci es podria fer servir la cuina i no caldria que 
fos càtering. Una mare ens explica que fa un temps es va fer un casal amb 
monitors d’anglès però que no eren monitors de lleure i va ser un fracàs 
doncs no feien esport ni activitats divertides. L’any passat es va fer una 
combinació i els nens feien 1 hora d’anglès i que això no està malament. Com 
que tothom comença a opinar es decideix donar pas a la presentació de totes 
les possibilitats i un cop acabada fer una votació. 
La Gemma Segura ens explica les opcions que ens dona CET10 i una 
proposta que ha pensat la comissió i que en cas de ser acceptada es podria 
demanar a CET10. Se’ns presenten dues alternatives: la primera és fer un 
casal tradicional (Centre d’interès: la maleta de les cultures) en català durant 
les 5 setmanes de l’estiu tant per infantil com per primària. La segona és un 
casal tradicional per a infantil (Centre d’interès: la Mar de divertit) i un 
d’esportiu per primària però que es podrien fer ambdós o bé les 5 setmanes 
en català o bé les 5 setmanes en anglès. En aquest darrer cas les activitats 
estarien pensades per CET10 però els monitors vindrien de MAKE IT UP i 
estarien preparats tant a nivell d’idioma com a nivell de lleure. Els monitors en 
el cas de l’anglès no serien coneguts pels nens però en el cas de fer-ho en 
català serien els de sempre. Tant uns com els altres estarien coordinats per 
en Raúl de CET10 doncs la proposta continua sent d’aquesta entitat. Si es vol 
més informació existeix un dossier de presentació i un DVD que ho explica 
amb més detall. 
La comissió de CET10 ha estat valorant aquestes propostes i ha pensat en la 
possibilitat de demanar a CET10 barrejar els dos tipus de casal de manera 
que les tres primeres setmanes es faci el casal La Mar de divertit (infantil) i 
l’esportiu (primària) en anglès i les dues últimes en català mantenint el mateix 



 

format. Els horaris seguirien sent o bé de 9 a 13 o bé de 9 a 15:00 o bé de 9 
a 17:00 amb acollida matinal per tots els casos a un preu de 5 euros per 
setmana. 
Un cop explicat es procedeix a la votació i algunes persones no estan d’acord 
amb el tema de l’idioma però per majoria es decideix si a l’anglès: 
Si a l’anglès 5 setmanes: 3 vots 
Si a l’anglès 3 setmanes i català 2 setmanes mantenint la Mar de divertir 
(infantil) i Casal esportiu (primària): 11 vots 
Canviant el centre d’interès: 5 vots 
Com que es continua discutint si continuar amb l’esport o canviar tot es 
decideix que d’entrada l’important i urgent és decidir quin casal per poder 
homologar i un cop homologat es pot canviar el centre d’interès doncs això 
només implica a CET10. Finalment es decideix que no es canviarà després 
tampoc. 
 
• La Gemma Segura ens explica que el casal de Setmana Santa (del 2 al 5 
d’abril) tot i que no s’ha d’homologar seria necessari escollir-lo per si 
finalment les famílies es queden sense casal a l’escola, per falta de nens, 
tinguin temps de buscar alternatives. La idea és enviar la informació a les 
famílies amb un mes d’antelació. En aquest cas només disposem d’una 
proposta, la de CET10 i la Gemma ens llegeix el dossier que ens han facilitat. 
Horaris també a escollir la sortida a les 13:00, les 15:00 o les 17:00. Acollida 
matinal i preus. Ens explica que han demanat una proposta a Kids&Us però 
que encara no els hi ha arribat. Davant aquesta informació es decideix 
esperar a rebre aquesta proposta i un cop la tinguin enviar-la per e-mail a tota 
la Junta i fer una votació per e-mail. La més votada serà l’escollida. Tothom hi 
està d’acord. 
 
• La Gemma Segura ens explica que ja tenen la proposta de colònies però no 
podem estendre’ns més temps doncs cal parlar de la Rua de Carnestoltes. 
Aquest tema es tractarà a la següent reunió. 
 
• La Desirée Luque ens explica que la Rua es farà el dia 18 de febrer i que 
una família ens ha ofert un vehicle que caldrà decorar. Es proposa fer els 
tallers tant per decorar el vehicle com per fer els complements de les 
disfresses els dies 4 i 11 de febrer de 10,30 a 13:00h aproximadament. La 
comissió vol redactar un document que faran arribar a les famílies a on 
expliqui tot el que cal saber tant pels tallers com per participar a la Rua. Es 
parla sobre si és convenient comprar o fer les disfresses i finalment es 
decideix penjar a la web informació sobre com fer una disfressa de príncep i 
una de princesa per qui vulgui fer-se’l a casa. També es publicarà el material 
que cal portar els dies dels tallers. Es parla sobre si és o no convenient fer 
una crida a la participació de la gent però amb compromís d’assistència per 
saber quantes persones aniran a la Rua. Finalment es decideix que no és 
necessari. 
 
• La Gemma Segura felicita a les comissions que han presentat les fitxes i 
adverteix que encara falten algunes. Demana que els responsables se’n facin 
càrrec i es decideix demanar-ho explícitament a aquelles comissions que 
encara no ho han fet. La Gemma enviarà la llista de les que falten i s’enviarà 
un e-mail des de l’AFA demanant la fitxa un altre cop. Es parla sobre si és 
convenient revisar-les i que a la web apareguin només els continguts més 
genèrics, finalment es decideix deixar-les tal i com estan. 
 
• La Glòria Besoli explica que des de la comissió per a la millora educativa 
(antiga 6hora) es van demanar unes xerrades per a les famílies i que 



 

aquestes han estat atorgades. Quan disposin de dates concretes ja ho diran 
però, tot i que encara no són segurs els dies, es decideix donar servei de 
guarderia a aquells pares que vulguin assistir en funció de l’horari que 
finalment es faci la xerrada. Les temàtiques són “La comunicació a la llar” i 
“La feina de l’escola arriba a casa” però només s’impartiran si hi ha un mínim 
de 10 inscripcions per xerrada. 
 
• La Susana Ros ens explica que com a responsable de la comissió de 
Música ha rebut informació d’una escola nova que es diu Colours&Music i 
que la recull per si cal demanar informació i valorar-la. Explica que també ha 
rebut informació d’unes audicions de flauta i pregunta si sembla bé a tothom 
parlar amb la direcció de l’escola i valorar si pot ser interessant fer-ho. La 
gent hi està d’acord i la Susana s’ofereix per parlar amb la Carmina Campo 
sobre el tema. 
 
• La Susana Ros ens explica que ha rebut queixes d’una mare que diu que el 
seu fill va tenir un petit accident al pati de l’escola i que l’escola no el va 
portar al metge perquè l’AFA no paga l’assegurança. Ningú dels presents a la 
reunió sabem res de cap assegurança i l’Oscar Alonso es compromet a parlar 
amb la Carmina Campo primer per esbrinar què ha passat exactament i 
segon per esbrinar què és això de l’assegurança. 
 
• La Gemma demana a la gent si algú vol col·laborar amb la seva comissió 
perquè considera que dona molta feina. Es proposa separar-la en dues, una 
encarregada només de casals i l’altre de les extraescolars. Es parla d’ajuntar-
la amb la de noves extraescolars però això es tractarà a la següent reunió. 
La Gemma ens explica que amb tota la feina dels casals i les reunions que 
han hagut de mantenir amb en Raúl González i en Xavier Prat no han pogut 
fer res de feina referent a les extraescolars però diu que des de que la gent 
sap que ella és la responsable d’aquesta comissió algunes persones se li han 
acostat per manifestar queixes de l’activitat de piscina. Ella n’ha parlat amb 
en Raúl i ell s’ha compromès a ser-hi present en una sessió i tornar a parlar 
amb els monitors responsables. De tota manera la Glòria li demana a la 
Gemma que recomani a la gent de fer les queixes per escrit tal i com es va 
acordar que es faria per tal que es pugui fer un seguiment. 
 
• En els últims moments, mentre la gent ja recull es parlen dues coses, per 
una banda la Glòria Besoli explica que la Carmina Campo ha demanat a 
l’AFA si hi hagués alguna possibilitat de disposar d’un espai dintre dels 
contenidors per a guardar coses. Com que no sabem quin és l’ús que està 
fent CET10 d’un dels contenidors es decideix parlar amb en Raúl (la Glòria es 
compromet a fer-ho) i després valorar què fer. Una altre possibilitat és 
demanar a tresoreria si hi ha diners per comprar unes estanteries que 
permetin ordenar el contenidor de l’AFA ja que a diferència del de CET10 no 
en té. 
 
• Per poder assistir a la Rua és necessari pagar la quota d’inscripció i per tal 
de fer-ho sense haver de posar res de ningú es decideix enviar un correu des 
de l’AFA a tresoreria per tal de fer una transferència directe i així estalviar 
problemes de rebuts o altres.  
 
• Tractats alguns dels temes de l’ordre del dia (la resta han quedat ajornats 
per la necessitat d’aprovar els casals) s’aixeca la reunió a les 22:00 h. 

 



 

Acords: • S’aprova el casal ofert pel CET10 però es demanarà 3 setmanes en anglès i 
2 setmanes en català. L’estil de les cinc setmanes serà l’esportiu. 
• S’acorda esperar a rebre l’oferta de Kids & Us i fer una votació per e-mail 
per tal de decidir el casal de Setmana Santa. 
• S’acorda parlar de les colònies a la propera reunió 
• S’acorda publicar a la web els models de disfressa per la Rua de 
Carnestoltes així com que els dies de tallers es dedicaran a decorar la 
furgoneta i a fer els complements dels vestits. 
• S’acorda demanar a tresoreria de fer el pagament per transferència 
bancària. 
• S’acorda facilitar servei de guarderia els dies de les xerrades a les famílies 
• S’acorda separar les comissions de casals i d’extraescolars. 
• S’acorda parlar amb la Carmina Campo de les audicions de flauta 
• S’acorda parlar amb la Carmina Campo del tema de les actuacions de 
l’escola en cas d’accident i de l’assegurança de l’AFA 
• S’acorda parlar amb el Raúl per tractar de resoldre el tema de l’espai als 
contenidors de l’AFA. 
• La propera reunió serà el dilluns dia 6 de febrer de 2012. 

 

Sense 
resoldre de 
l’anterior 
reunió: 

• Continua pendent la informació de la Coral. 
• Queden sense definir els mecanismes interns de funcionament per tal de 
posar-los per escrit. 
• Queda per definir el dia de la reunió per a tractar la coordinació 
d’extraescolars. 
• Queda per definir com i qui s’organitzarà amb la direcció de l’escola per tal 
de muntar la reunió de portes obertes i representar a l’AFA. 
• Seguiment de la sortida dels nens de P3 i la seva publicació a la web (veure 
acta anterior). 
• Falta publicar la notícia que es va acordar a la sessió anterior en referència 
a la obligació que te la botiga de roba d’esports de tenir sempre material en 
magatzem (veure acta anterior). 
• Redactar el comunicat que reculli com es farà la sortida dels nens 
d’extraescolars els dies de pluja (veure acta anterior). 
• Queda pendent la creació del nom de la nova comissió de llarg recorregut 
per tal de poder modificar les presentacions de power-point que s’han fet de 
l’AFA. Falta crear la seva adreça de correu electrònic. 

 
 
 
Secretaria  


