ORDRE DEL DIA 27 SETEMBRE 2017
ASSISTENTS: Encarni Valdivia, Angeles, Carme, Mónica, Olga, Mercè medina, Marta
Jordan, Belen Van Brakel, Susana, Mónica Cuchi, Anna Catalan, Anna, Noelia Valencia,
Desi, Eva, Joana, Júlia Vilà, Marta Jordana.
1. COORDINACIÓ CET10
Hi ha canvis de personal en la gestió interna de cet10, s’incorpora en Borja per
compartir tasques amb en Raúl en la gestió de extraescolars des de cet10, ell
serà la cara visible de Cet10
Mónica Esteban es la nova coordinadora d’extraescolars de l’Afa.
Les obres de cuina poden afectar a les extraescolars que es fan al menjador,
com espai d’art i aula d’estudi. És possible que si s’allarga molt, afectaria fins it
tot les de sala polivalent, ja que es traslladaria el menjador a la sala polivalent.
A patinatge hi ha un boom d’inscripcions i hi ha molta llista d’espera, anava de
baixa però ha pujat, s’havien ajuntat els dos grups a primera hora per baixa
participació però les altes inscripcions fan que el grup sigui mes nombrós. S’han
estudiat diferents opcions per dividir el grup, però per ara no es possible per
falta d’espais.
Es gravarà anunci per fomentar l’esport en horari d’extraescolars.
A les reunions de principi de curs s’oferiran Portes Obertes a nens nous per no
alterar el ritme de les activitats durant el curs.
2. BATUCADA EX-ALUMNES
Es reprèn el tema de rebaixar la quota de soci per ex-alumnes que fan
batucada, i la suspensió de la quota d’1€ de coordinador ja que realment és un
servei del que ells no gaudeixen.
Son 7 persones totalment desvinculades de l’escola.
Econòmicament no suposaria una gran pèrdua i ajudaria a mantenir la
batucada, que no té molta afluència.
Es sotmet a votació crear una quota d’ex-famílies de 15€ que no afecti a les
famílies externes a l’escola.
A favor:13
En contra:2
En blanc:3
S’aprova per majoria crear la quota d’ex-famílies.

Es sotmet a votació eliminar la quota d’1€ en concepte de coordinador a les
extraescolars d’adult
A favor 15
En contra 0
Abstenció 3
La responsable negociarà la quota mensual de l’activitat
3. FESTA BENVINGUDA A P-3
El 6 d’octubre de 16:30 a 18:00 es farà la festa de benvinguda a P-3 per tal de
donar a conèixer l’Afa, que els pares es coneguin entre ells, fer un llistat de
telèfons per crear un grup de whatssapp.
Hi haurà pares veterans per resoldre els dubtes que les noves families puguin
tenir.
Hi haurà recollida selectiva de residus.
4. INSCRIPCIONS ON-LINE
El nombre de socis es similar al curs passat, un 90% de l’alumnat.
Hi ha un augment del 5% en la sol·licitud d’extraescolars.
Han
augmentat

Han disminuït

Han consolidat

Han iniciat
noves d’aquest
curs

S’han
mantingut

Espai art

Coral

Zumba

Ioga d’adults

La resta
d’activitats

Escacs

Voley

Kids&Us

Ioga

Batucada

Judo

Kids brain

A l’obrir el període mensual d’inscripció s’avisarà de les activitats que tenen
llista d’espera.
5. XANDALL
La comissió es va reunir amb la direcció de l’escola a final de curs, confirmen
que està molt oberta a totes les propostes que hi hagi d’aquest tema.
Quattro vol una reunió en la que ja han avisat que faran una oferta.
Durant el primer trimestre s’ha de decidir si es canvia de proveïdor i/o el
disseny.

6. AÏLLAMENT DE TEULADES
Al Juliol, l’escola va contactar amb la junta per demanar al Consorci l’aïllament
de les teulades degut a la calor in-extremis que va provocar problemes de salut
a finals de curs.
Es va enviar una carta al Consorci.
S’ha de continuar fent pressió i pensar accions a fer.
Comenten que sigui l’escola qui lideri les accions i l’Afa les recolzi.
Es farà una recollida de signatures per acompanyar la carta que es tornarà a
presentar al Consorci, ja que encara no s’ha rebut resposta.
7. QUOTA COORDINADOR
Es comenta de modificar el cost de 2€ per activitat i nen.
Per unanimitat no es modifica ja que és el cost real del servei.
8. PRECS, PREGUNTES I COMENTARIS.
- Consell escolar: A final de curs l’Afa va comentar que faltava comunicació per
part del centre cap als pares, la resposta va ser a la defensiva i que ells no
veuen que hi hagi cap problema de comunicació.
Es va proposar funcionar per delegats de pares, no els va semblar necessari.
Es va convidar a la direcció que assisteixi a alguna junta, ja que a vegades surten
dubtes que elles podrien resoldre, però consideren que no es necessari.
S’hauria de mirar com poder fer-los veure que és una manera de millorar molts
punts que potser no els arriben.
Es crearà una comissió de convivència on hi haurà un representant de pares per
tractar casos de Bullying.
-

Teatre durant el menjador: al faltar informació sobre aquesta activitat, hi ha
hagut problemes per crear els quadrants de les extraescolars de migdia. S’estan
canviant els grups perquè tots els nens puguin fer les activitats on s’han inscrit.

Sense més temes a tractar finalitza la junta 22:00h. i es convoca la propera junta el
dimarts 24 d’Octubre a les 20:00

