
 
 
  

ACTA DE JUNTA DEL DIA 27 SETEMBRE 

Assistents: Gina Cerruti, Paula Castillo, Yolanda Cabezas, Anna Poch, Jordi 

Borrull, Isabel Fuentes, Mónica Suárez, Olga González, Mónica Cuchi, 

Agustín Merino, Joana Mulero, Marta Jordan, Anna Alsina, Anna Catalán, 

Sara Monrabà, Mercè Medina, Désirée Luque, Susana Soriano, Encarni 

Valdivia, Angeles Valero, Júlia Vilà, Marta Jordana, Josep Lop, Consol 

Donaire, Kristina Sbazo,Carme Biech, Noelia Valencia, Desi Muñoz, Belen 

Van Brakel. 

1. Festes 

La data de la festa Nadal serà el dissabte 17 desembre a concretar 

amb coordinador. 

La Rua de carnaval serà dissabte 25 febrer 

La festa de fi de curs serà dissabte 10 Juny amb el mateix format de 

tot el dia, com el curs anterior. 

 

Pressupost 1.800€ + 200€ per el pica-pica de 6è. 

 

La comissió opina que la participació a la rua de les escoles de la 

festa major del barri va ser baixa, els que han estat altres anys diuen 

que la participació estava en la mitja de cada any. 

 

2. On line 

303 famílies i en augment, el curs anterior 297 famílies. 

7 famílies del curs passat que no han renovat. 

87% de les famílies de l’escola són de l’AFA 

54% dels socis són seguidors del blog, el curs passat 36% 

Nomes queden 10 SEPA’s pendents de rebre. 

Es proposa votar a l’assemblea que la renovació sigui automàtica i 

d’aquesta manera facilitar la feina a pares no havent d’estar 

pendents. S’accepta per unanimitat. 

 

  



 
 

3. Inscripcions extraescolars 

86% de socis fan extraescolar. 

721 sol·licituds d’extraescolars, és un increment de 116. 

La nova oferta ha fet 151 inscripcions i pràcticament no s’han 

menjat activitats existents. 

Les activitats que no surten són espai d’art i teatre. 

Les activitats més justes són Ioga, nova en la graella i KidsBrain, 

només surt el grup de petits. 

99 inscripcions a Kids&us però ha impactat poc en les activitats més 

afins:  

 Babel languages ha perdut alumnes a P4-P5 però ha 

mantingut P3 i primària. 

 Música ha perdut nens a Coral i alguns instruments. 

 Escacs ha perdut pocs nens de 1er. 

 KidsBrain ha perdut un total de 17 nens, 7 son baixa i la resta 

no surten per manca de ràtio, nomes surt un grup de petits. 

Els grups d’edat que no surten en algunes activitats són:  

 Voley 1r a 3r 

 Coral P5 a 2n 

 Música P3  

 Judo 4rt-6è, es fa un sol grup a primera hora.  

Cet10: hi ha 15 nens més a futbol, s’atribueix al canvi d’ubicació, tot 

i això el basquet no s’ha vist afectat a excepció de 6è. El canvi 

d’hora de judo ha beneficiat en 6 nens més, funky no s’ha vist 

afectada per zumba, casal i aula d’estudi de segona hora hi ha 3-5 

nens, si no augmenten és possible que es tanqui l’oferta. 

S’ha respectat el termini de les inscripcions, els nens inscrits després 

de juny esperen a l’octubre per començar. 

Surt el dubte d’una mare de com es gestionen els canvis d’horari, 

comenta que l’online crea inseguretat a alguns pares ja que no 

s’informa que els horaris estan subjectes a canvis. La comissió 

aclareix el procés en el que s’escolta les peticions i raons del pares i 

es busca la millor solució per tots.  

 



 
 

4. Casals i colònies 

Cet10 encara no ha passat enquestes de valoració ni numero de 

participants. 

 

5. Tresoreria 

Pressupost continuista.  

Seguim tenint més ingressos que despeses. 

Hi ha dues propostes: Augment aportació escola. 

    Protectors cistelles de bàsquet. 

Es fa votació i per unanimitat s’acorda que segons com estigui el 

tema al consorci, si està aturat, es destinaran a les proteccions.  

 

Guardaries no te despesa creada ja que cada acció que provoqui 

guarderia anirà cap aquella despesa. 

 

6. Comunicació 

Una nova membre de la comissió porta el blog i gestiona el mail de 

comunicació: Marta Jordan 

 

7. Cuida’m i passa’m i Beques. 

La direcció ha plantejat el tema de famílies amb problemes 

econòmics, derivats d’assistent social, el compte de la comissió te 

fons per assumir aquesta despesa.  

Es sotmet a votació que la pròpia comissió amb el tresorer i l’escola 

valori cada a cas i l’import de la subvenció. Tothom a favor. 

 

Tot i la baixada de quota, no s’ha reduït el saldo del compte, surt la 

proposta que el programa sigui autosuficient i invertir els diners en 

l’escola. La comissió ho tindrà pressent i decidirà en què i com. 

 

8. Assemblea 

Data novembre a les 18:00 

Canvi de format: afegir l’explicació el que s’ha fet i els reptes que 

tenim. 



 
 

 

9. Consell Escolar 

Dilluns 3 octubre 

Temes a comentar:  

 Com està el tema de les cistelles de basquet 

 Per què no es fa piscina dintre de l’horari lectiu aprofitant la 

subvenció que l’ajuntament destina a tal efecte. 

 Com esta el tema de contenidors de davant del pati d’infantil. 

 Per què l’escola no explica el resultat de les proves de 

capacitat per saber com esta posicionada. 

 Canvi de format en la fotografia de classe/individuals, ja sigui 

canvi d’empresa o de tipus de fotos. 

 

10.  Instituts 

Ja tenen la resposta de que estudiaran el tema durant aquest 

trimestre, a l’espera de resposta més concreta es farà una nova 

petició amb una recollida de signatures durant les reunions de cada 

cicle. 

 

11.  Kids & Us 

Encara estan polint temes de coordinació amb el menjador. 

Comenten que no hi ha cap incidència especial que no concordi 

amb  l’inici d’una nova extraescolar. 

Cap nen ha pogut escollir dia. 

Els pares de P4 han fet una carta suggerint canvi de dia i no sigui 

divendres ja que els nens estan més cansats, s’ha pogut fer i s’ha 

passat a dijous. 

 

12. Precs i preguntes 

Investigar amb direcció perquè no es fan convivències. 

 

  



 
 

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 21:50h. 

 

La propera reunió de Junta tindrà lloc el dilluns 24 de octubre a les 

20:00 a la sala de professors.  

 

La Presidenta      La secretària 

 


