
ACTA JUNTA 23/05/2016 

FESTES 

La festa de final de curs es dividirà en dues parts. 

- Matí d’activitats pares/fills i exhibició de balls de nens prèvia inscripció on line a través 

del blog,  jocs cucanya i exhibició/demostració d’algunes extraescolars. 

- Dinar fora de l’escola de 14:00 a 17:00 

- Tarda amb festa de l’aigua amb inflables, diferents tallers, s’enllaçarà amb el sopar, es 

muntaran les taules entre els assistents al sopar, la vetllada l’animarà una  orquestra. 

EXTRAESCOLARS NO ALUMNES 

Es  deixarà que entrin alumnes d’altres centres, sempre donant prioritat als nens de l’escola. 

Hauran de pagar la quota de l’Afa en concepte de matrícula, la inscripció serà la primera 

quinzena de setembre, ja que és  quan estan  les llistes definitives. 

En el cas de pares/ex alumnes també han de pagar la quota. 

QUATTRO SPORTS 

S’acaba el contracte aquest curs, abans de renovar s’han investigat altres maneres de 

gestionar, no hi ha temps per continuar-ho i per tant renovem amb ells però mirant de millorar 

la qualitat que es un tema que arrosseguem durant tot el curs, estan buscant un altre 

proveïdor, han rebaixat un 5% el preu i faran una aportació de 700€ anuals en material 

esportiu.  

S’hauria  de crear una comissió per estar pendent d’aquest tema. 

Un grup de mares comenta que han canviat el patró de pantalons  curts, sent els actuals millor 

considerats. 

CAMI ESCOLAR 

Hi ha una tutora de 6è per fer de nexe amb escola: Isabel Cusí. S’ha fet una reunió amb la 

Técnica de l’ajuntament, no ha resultat gaire fructífera, la Isabel no va assistir-hi. 

Van visitar els punts crítics 

S’està treballant en la part que té mes afluència, carrers: Perú, Bilbao i Rbla. Poblenou. 

Estant acabant l’informe per fer una reunió per presentar-lo.  

CUIDA’M I PASSA’M 

Aquest any hi ha una baixada de quota considerable respecte els últims anys, que ja ha anat 

baixant. 

La baixada a cicle inicial es degut a que les Mestres han reduït el nombre de llibres. 



La baixada a cicle mitjà i superior es deu principalment a que els llibres de text s’han anat 

renovant i estan en molt bones condicions, la feina de prospecció per trobar bon preu i el 

marge econòmic del que disposa  la comissió s’ha decidit ajustar al límit la quota. 

Aquest curs el lot de llibres no inclou les llibretes i carpetes de fundes ja que les mestres han 

decidit facilitar elles aquest material, es per això que la quota de material i excursions del 

proper curs l’escola l’han apujat mínimament. 

Una de les components de la comissió, deixarà la comissió un cop acabi la campanya a 

l’octubre. És necessari que una o dues noves persones entrin per ajudar a les que continuïn. 

CASALS I COLONIES 

Les inscripcions per aquest curs han estat:  

Colònies: 17 a Infantil 

60 a primària 

Casal:   205 en total 

A l’hora de les inscripcions hi ha hagut problemes, a través de la plataforma en línia a vegades 

donava error i presencialment  segons qui rebés la documentació a les oficines donaven una 

informació o una altra. 

APORTACIO ECONOMICA A L’ESCOLA 

L’escola ha passat dos pressupostos per insonoritzar aula polivalent, ja que les activitats que es 

fan durant la jornada molesta a les aules,amb part de l’aportació corresponent a aquest any 

s’ha comprat un equip de so, degut a l’excedent econòmic se’ls ha ofert el que tenim, s’ha de 

votar. 

5200€ (iva inclòs) 

6500€ (iva inclòs) 

Hi ha la idea de utilitzar aquests diners per la protecció de les cistelles de bàsquet. 

Finalment s’acorda que es destinarà a la insonorització, tot i que abans es consultarà a 

professionals externs si els preus i les tasques que es realitzaran són correctes i les adequades 

per la necessitat del centre. 

Idea: Les empreses d’extraescolars, a petició de l’escola, faran aportació econòmica anual, es 

podria utilitzar per les cistelles de bàsquet en cas que la petició al consorci no prosperi.  

Vots: 1 abstenció. 

14 a favor 

0 vots contra 

 



ON-LINE 

Es felicita animadament als creadors de l’eina On-line 

S’encriptaran tots els camps crítics. 

No hi ha cap apartat de finalitzar sessió però si que hi ha botó de desar q es el que confirma el 

registre. 

S’està fent un chech-in per confirmar que les dades són correctes, l’error més habitual és el 

curs del nen, per un error de l’eina que posa el curs de P3 en algunes situacions. 

S’està prioritzant el bloc d’extraescolars, per una banda fills i per altre pares, abans que la 

resolució d’altres petits errors que no afecten a l’ús concret de l’eina. 

S’han aconseguit bones condicions en la domiciliació dels rebuts i la gestió d’impagats , S’ha fet 

una revisió amb la consultora per mantenir LOPD, el doc SEPA ha de ser en paper, una vegada 

serà suficient, nomes cal tornar a omplir en cas de canvi de compte. 

Es farà una emmotxillada de doc SEPA 

NORMES EXTRAESCOLARS 

Fins ara la llista no es tanca ja que durant  l’estiu la gent demana canvis, a partir d’ara no es 

podrà fer, les extraescolars comencen amb l’escola, si s’ha de fer algun canvi serà a l’octubre. 

Les baixes seran només on-line, al coordinador no ha d’arribar-li cap mail d’aquest tipus, en cas 

que li arribi no en farà cas. 

A partir d’ara es serà taxatiu amb la normativa, no es faran excepcions i s’exigeix compliment. 

INSTITUTS 

La petició al consorci ja esta presentada conjuntament amb una carta de l’escola. 

PRECS I PREGUNTES 

Està activat el protocol de bullyingn en el curs de 6è 

Mariano, pare de 6è. Demana que aportem el cost del pica-pica, ja que aquest any l’escola no 

ho assumeix. S’indagarà perquè es fa així i serà la directiva qui prendrà una decisió.  

Posteriorment a la Junta l’escola ens informa que el nou format de festa de graduació de sisè 

queda establert a futur i que aquest curs s’han repartit les tasques entre els pares i l’escola i 

que el pica-pica se’l quedaven els pares, cosa que també anava bé a l’escola per dedicar 

aquells diners a altres despeses. Parlat dins de la Directiva es decideix finançar el pica-pica amb 

200€ com a detall de comiat per a les famílies de sisè.   

 


