
ACTA JUNTA DE L’AFA 25 NOVEMBRE 2015 

1- Pressupost guarderies  

A finals de Novembre ja s’ha esgotat el pressupost destinat a guarderies per les 

reunions de principi de curs. 

S’acostumen a necessitar 2 persones per a les reunions i el pressupost és molt ajustat. 

S’acorda augmentar pressupost. 

 

2- Grans projectes per l’escola  

El laboratori s’hauria de millorar. 

S’ha comentat el  tema de fer un gimnàs, al que l’escola està a favor i els agradaria  

aconseguir-ho. No saben quin tipus, des de 4 parets a un gran gimnàs multidisciplinar. 

demanen si es podria tenir un pressupost orientatiu per saber l’ordre de magnitud de 

la financiació necessària  

 

3- Conversa amb direcció  

Destinaran l’import del curs passat per millorar l’acústica de la sala polivalent. 

Han comprat portàtils, pantalles tàctils, Ipads. 

 

4- Comunicació: blogs vs mail (10’) 

Es comenta d’utilitzar el Blog per temes generals que afectin o tinguin interès per a 

tots els socis i no usar-lo per a les informacions que van dirigides només o una part 

dels socis, com per exemple en temes d’extraescolars. Cada extraescolar hauria 

d’informar via mail o emmotxillada de les pròpies informacions. 

105 famílies subscrites al blog de les 289 sòcies. 

S’oferirà  a socis que no estan d’alta donar-s’hi. 

S’acorda que la gent que no estigui treballant a cap comissió deixi el grup de whatsapp 

i/o mails, o que s’apunti a alguna comissió. 

Al taulell d’anuncis es crea humitat, no es sap el motiu. Es parla amb el personal de 

neteja per saber si han estat netejant i pot ser que hagi estat per això 

 

5- Consell  escolar: instituts 

Totes les escoles del barri poden optar als dos instituts nous menys la nostra. 

La resposta del consorci: Joan d’Àustria no te afluència i el que s’ha de fer és que la 

gent hi vagi. 

Ens movem conjuntament amb l’escola per preparar arguments i aconseguir el nostre 

objectiu d’augmentar les adscripcions als nous instituts. 

La direcció vol reunir-se amb la nova representant del consorci. 

Al desembre/gener es decideixen les adscripcions. 

Està fet el grup de treball, si hi ha gent que vulgui entrar no hi ha cap problema. 

S’ha de construir l’argumentari per poder defensar la nostra postura i a partir d’aquí 

pensar les accions que es creguin necessàries. 

Arguments: no tenim una segona opció real ja que el Joan d’Àustria està molt lluny. 

Hi ha molts desequilibris en les adjudicacions. 

 



6- Casals i colònies 

Enllestit el casal de Nadal, que els ha costat molt, on volien fer una sortida a la neu i 

cet10 deia que per 1 dia es molt lluny i llavors proposaven una nit fora, però ja no hi ha 

lloc on dormir ja que deien que era tard i tot està ple. 

Comenten que ja que setmana santa cau al març fer-ho aleshores, pot ser un incentiu 

per a que surti. 

Les inscripcions seran directament a cet10. 

 

7- Música 

Avui reunió amb l’EMAC ha anat bé. La secretària no feia el que li deien, a partir d’ara 

les comunicacions sempre Àngels-Silvia sense intermediaris. 

Coral farà concert a Sta. Mª del Mar. Coincideix un assaig amb la festa de cet10nadal, 

però no es pot canviar la data de l’assaig ja que també influeix a alumnes d’altres 

escoles i de la pròpia EMAC. 

Des de p4 a 6è seguiran es demana començar i acabar amb el curs escolar ja que la 

programació del temari necessita aquestes setmanes de setembre i Juny i els 

professors tenen un contracte anual i no per cursos. 

 

8- Extraescolars 

Moltes incidències de canvis en les inscripcions, principalment de música, a través del 

coordinador. 

Per  poder controlar-ho tot posar en còpia dels mails a l’Encarni per tal que estigui 

pendent del tema, tot i que no s’hauria d’estar assobre. 

Ja es va comentar de fer un seguiment exhaustiu de la feina que fa l’Albert per veure 

que fer amb el càrrec de coordinador. 

A final/mitjans de curs es farà una reunió extraordinària d’extraescolars per valorar 

com han funcionat els canvis d’aquest curs. 

CET10: ja hi ha tatami, es va retardar a l’espera de la confirmació que l’activitat seguia 

dins l’oferta, s’han comprat els kimonos. 

Hi ha queixes pel canvi de maillot, hi ha la proposta de comprar un confeccionat a 

alguna botiga d’esports ja que el  tema modista encareix el producte, porta molta feina 

i retarda l’entrega. 

Els protectors de les cistelles de bàsquet estan fets pols, és responsabilitat de l’escola 

tramitar la sol·licitud de canvi, ho gestiona la Júlia amb l’escola. 

 

9- Batucada 

Batucada nens sense adults no tira, es necessiten els adults, sobretot per a les 

sortides. 

A la festa de nadal sortirà brincadeira per fer exhibició i fer campanya. 

Es comenta que potser l’horari d’adults és massa aviat però no és possible un altre 

horari per part de brincadeira ni creuen des de la comissió que realment sigui l’horari 

el problema. 

Brincadeira porta sant martí (5 escoles al barri)i volen fer jornada interescolar. 

 



10- Consell escolar  

Sobre el nou horari del menjador que s’aplica en la jornada intensiva la direcció es va 

reunir amb l’empresa A taula, que presentarà una proposta per tornar a fer la mitja 

hora que va deixar de fer l’any passat.  

La direcció està en any de prova, han de presentar un projecte educatiu d’un any. 

Per comunicar-se amb les famílies utilitzaran l’aplicación TokAppSchool per fer 

desaparèixer les emmotxillades. 

Canviar el format de la festa de final de curs dels nens de 6è, des de els pares es 

demana que no se’ls excloguin ja que és el que semblava volien fer. Faran reunió del 

claustre per valorar ja que amb les queixes veuen que és molt gros. Les Mestres diuen 

que els representa molta feina, la representació de pares proposen que no ho facin 

elles 

11- Camí escolar 

Ja esta en marxa, ja han fet enquesta i emmotxillada. 5è i 6e treballen el mapa a 

classe.  

 

12- Precs i preguntes 

Falta gent per la festa de Nadal. Volen fer moltes coses i falta gent. 

Es proposa fer nota de  PERILL de desaparèixer la festa, com es va fer a la de fi  de curs 

de fa 3-4 anys. 

 

 

La propera junta serà el dijous 17-12-2015. 

 

Presidenta        Secretària 


