
 
ACTA DE LA REUNIÓ  

 

Data: 04/10/2011 

Lloc: Sala de professors 

Convidats: Interessats en formar part de la Junta 

 

Qui convoca: Junta actual 

 

Assistents: 

Inma Pascual, Santi Juarros, Manel Vidal, Carme Sagasti, Oscar 
Alonso, Elisenda Carrera, Ina Ramón, Marta Gayete, Àngels Ruiz, 
Lina Ubero, Gemma Dilla, Mariona Gómez, Desirée Luque, Gemma 
Segura, Susana Ros, Alfons Rodríguez, Mercedes Benito, Fani 
Gómez, Mònica Garcia, Berta Pellicer, Vanessa Aliaga i Glòria Besoli. 

 
Temes 
Tractats: 

• S’explica la col·laboració en secretaria per part de la Glòria Besoli 
• Es parla de l’ordre del dia per a l’assemblea general. Es comenten les 
novetats sobre la configuració de l’AFA i que s’hauria de redefinir el 
funcionament de la mateixa 
• Es parla de com organitzar les comissions i com gestionar les adreces de 
mail que es poden crear per a cada comissió. Es parla de la millora que pot 
significar que això es gestioni des de el correu de ampaprov. No hi ha majoria 
i es decideix per votacions (fer-ho directe o fer-ho per l’AFA).  
• Es parla dels responsables de cada comissió. Hi ha nous col·laboradors per 
a comissions existents i d’altres que havien quedat buides. Falta que la 
comissió de la 6ena hora decideixi qui serà el responsable. 
• Es parla de com la comissió de festes es pot encarregar de muntar altres 
festes que no siguin la de final de curs. 
• Hi ha una nova candidatura per al càrrec de President. Es parla de com es 
decideix qui ha de ser el president. Es decideix que ens posem d’acord en la 
reunió per tal de decidir qui serà el president. Es parla de que el càrrec de 
Tresoreria pot ser compartit i també de que existeixin 2 vice presidents.  
• La Imma presenta els pressupostos 2010/2011 i la previsió 2011/2012. 
Explica que hi ha dues vessants d’ingressos, una que arriba de les 
subvencions i una altre per part dels socis. Dels ingressos dels socis es 
destina un 60% a l’escola (amb aquests diners es fan millores) i el 40% 
restant són altres despeses. Això ha estat així fins ara però aquest any el 
percentatge de socis ha baixat (de moment només un 69% han satisfet la 
quota) i sembla que les subvencions no es faran públiques aquest any. 
Actualment es dona de marge fins al desembre per a pagar la quota a 
aquelles famílies que fan ús dels serveis gestionats per l’AFA. Degut a la 
previsió que hi ha pel curs vinent que no contempla la subvenció d’activitats 
extraescolars (fins ara d’aproximadament 12.000 euros) es fa necessària la 
revisió dels pressupostos. Tresoreria ens explica que s’ha fet una previsió i 
que una de les partides de despeses més elevada és la partida de despesa 
de coordinació d’extraescolars (Raúl de CET10)- Es parla de revisar també la 
partida de les xerrades de la FAPAC. Explica en qué consisteix l’aportació 
extraordinària i es parla de fer uns pressupostos més desglossats. Una altra 
proposta és variar el percentatge que s’entrega a l’escola degut a que 
aquesta manifesta no tenir cap necessitat específica. 



 
S’explica que existeixen uns diners de romanent. L’Alfons manifesta que el 
millor seria no retallar i gastar els diners que hi han estalviats. 
Es pregunta qué és la partida de les extraescolars i la Imma explica com es 
va crear el coordinador d’extraescolars arrel de sumar la quota de l’AFA amb 
la quota de porteria. Abans ho feia la Laura Martínez i el darrer any ho ha fet 
el Raúl. Actualment està contractat per 22 hores a la setmana. Se li demana 
que exposi quines són les seves tasques a l’escola i quines haurien de ser 
però la conversa es barreja i no arriba a explicar-ho. Raul explica que tot i 
que l’atenció a les famílies és molt important molts dies marxa de l’escola 
molt tard perquè no pot fer la seva feina. 
Es torna a parlar de quines són les tasques que el Raúl hauria de fer i es 
decideix continuar parlant en un altre moment per acabar de mirar els 
pressupostos.  
• Es parla de com es podria gestionar millor el cobrament de la quota de 
l’AFA.  Es parla de fer un recull d’informació de les gestions més importants 
de l’AFA per fer-la arribar als pares. La Gemma explica que en altres escoles 
es fa un power-point per explicar en les reunions d’inici de curs el 
funcionament intern. Es comenta que hi ha pares que no paguen la quota 
perquè no saben a on van els diners i que potser seria convenient planificar 
una campanya de marqueting que doni a conèixer l’AFA de manera més 
clara. La Gemma Segura es posa com a exemple per demostrar que la 
informació no arriba als pares. Ella explica que ha estat sense pagar la quota 
de l’AFA i que entra en el programa de reciclatge de llibres. L’objectiu és 
aconseguir que la gent sàpiga exactament quina és la tasca que fa l’AFA. La 
Mònica suggereix que la comissió de comunicació pensi en una campanya de 
publicitat de l’AFA i que s’obri una mena de brainstorming per tal de trobar 
maneres alternatives de transmetre la informació. La Gemma i la Mònica 
s’ofereixen voluntàries per definir els continguts més rellevants que cal fer 
arribar a les famílies. 
• Es parla de recollir diners d’alguna manera que no sigui augmentar la quota 
de l’AFA però no es concreta res. 
• Es parla de com es podria recuperar el pagament de les quotes dels nens 
de sisè. L’Oscar s’ofereix per a parlar amb l’Alfonso. 
• La Gemma proposa fer un torn de paraula per tal que tothom pugui parlar a 
les properes reunions. 
• La Imma proposa portar a l’Assemblea General l’inici de les extraescolars al 
setembre i explica que totes aquelles persones que no hagin entregat els 
papers abans de l’acabament de curs no podran començar al setembre. 
• Es parla de l’horari que hi haurà a la jornada intensiva. Es discuteix sobre si 
és o no assumpte de l’AFA obrir un ventall de possibilitats per tal de recollir 
als nens en diferents horaris. Es decideix deixar el tema per a més endavant. 
• L’Òscar parlarà amb la Magda i la Raquel sobre el tema de la “campanya de 
màrqueting” perquè no hi són a la reunió i els hi demanarà la seva 
col·laboració. 
• El tema de les famílies sense ingressos no es tornarà a tocar si se sap 
segur que només són dues famílies les que no poden pagar la quota. 
• Es parla de canviar l’horari de les reunions.  
• A les 22:45 hores s’aixeca la reunió. 

 



 
Acords: • Per majoria de vots es decideix gestionar el correu des de ampaprov i crear 

contes de correu independents per a cada comissió a on es redirigirà la 
informació que es rebi al mail general de l’AFA.  Es designa un representant 
de forma voluntària que es compromet a consultar i gestionar la informació 
que arribi a aquest nou correu i donar resposta al correu general de l’AFA a 
mida que es vagin resolent els problemes per tal que es pugui fer un 
seguiment dels assumptes que preocupen a les famílies. 
Aquestes adreces, de moment, seran de coneixement intern, d’aquesta 
manera les famílies continuaran tenint un únic punt a on dirigir els seus 
dubtes, queixes o suggeriments. 
• Els representants de la junta i comissions, son els següents: 
Presidència representada per l’Òscar Alonso i dues vicepresidències per part 
del Santi Juarros i de la Ina Ramón. Es decideix presentar-ho així a 
l’Assamblea a veure si finalment s’aprova aquesta constitució. La Berta 
Pellicer s’ofereix per a fer de suport de la Inma Pascual en Tresoreria. 
Responsable comissió Comunicació: Magda Aliana. 
Responsable comissió Anglès: Alfons Rodríguez 
Responsable comissió CET10: Carme Sagasti 
Responsable comissió Música: Susana Ros 
Responsable comissió Noves extraescolars: Lina Ubero 
Responsable comissió d’Escacs: Vanesa Aliaga 
Responsable comissió 6ena hora: No està definit el càrrec 
Responsable comissió de festes: Desirée Luque 
Responsable comissió de Reciclatge de llibres: Fani Gómez 
Dels integrants de cada comissió es farà la llista definitiva un cop tothom 
contesti a on vol col·laborar. 
• Es decideix desglossar els números que corresponen a l’any acadèmic 
2010-2011 amb la intenció de poder motivar a la gent que no paga per tal que 
s’ho repensi 
•Es decideix recollir idees per tal de fer arribar millor la informació. La Gemma 
s’ofereix per ajudar en la confecció d’un power-point. La comissió de 
comunicació, la Gemma Segura i la Mònica Garcia, amb el suport de l’Oscar 
Alonso, confeccionaran els continguts. 
• S’acorda que el percentatge de dotació a l’escola es rebaixi a un 30% per 
votació de cara al curs 2011-2012. 
• S’acorda revisar la partida de la FAPAC oferint les xerrades que es fan de 
canvi de cicle a altres psicòlegs que no siguin les que ens envia la FAPAC. 
La Gemma es compromet a demanar pressupostos. 
• Modificar les següents partides: varis es deixa en 1000 euros, la festa es 
deixa en 2000 i les guarderies de les reunions es decideix baixar a 300 euros. 
 • Fer les modificacions en el pressupost i tornar a presentar el nou 
pressupost a la propera reunió. 
• Portar a l’Assemblea General l’inici de les extraescolars al setembre vinent. 
La Imma ho inclourà en l’ordre del dia. 
• L’Oscar parlarà amb l’Alfonso per abordar la problemàtica del cobrament de 
la quota de l’AFA dels de sisè. 
• La Gemma es presenta voluntària per a assistir a les reunions de principis 
de curs de P3. Caldrà definir els responsables de cada curs escolar per tal 
que hi puguin ser presents com a representants de l’AFA a les reunions 
pertinents. 
• Confeccionar un llistat amb tots els components de la Junta que sigui 
definitiu (com a mínim de moment). Això ho ha de fer Secretaria i penjar-ho al 
taulell a part de reenviar-ho a tots els membres. 
• La següent reunió serà el dia 8 de novembre a les 20:00 a la sala de 
professors de l’escola. 
 



 
Sense 
resoldre de 
l’anterior 
reunió: 

• No s’ha parlat de l’enmotxil·lada de la coral 
• El Raúl no ha presentat els pressupostos de les noves activitats 
extraescolars de futbol i arts marcials. 
• Queden sense definir els mecanismes interns de funcionament. La comissió 
de comunicació no ha pogut assistir per tal d’explicar com creu convenient 
que es faci. 
• Queda per definir quines seran les dues persones representants de l’AFA 
per a les famílies de cada curs (P3, P4, P5.....) 
• Quines són les tasques de cada comissió o vocalia (en què treballarà al 
llarg de l’any, què li agradaria aconseguir, com funcionarà.... 

 
 
 
 
 
Secretaria  


