Acta de junta dia 17/12/2015
1. Casals i colònies.
Només dues famílies s’han informat del casal de Nadal.
Se’ls ha ofert la devolució de l’import abonat o anar al casal del CEM Bac de
Roda, que finalment és on aniran.
No ha sortit cap casal de cet10 al barri.
Des de la junta es considera que l’oferta surt molt tard.
El casalet de tarda segueix sent un problema ja que els nens surten abans i les
extraescolars segueixen a la mateixa hora i obliga els pares a haver-lo
d’utilitzar. S’intentarà per a les properes jornades intensives quadrar horari.
2. Lots de Nadal
Es modifica la tradició de fer un lot a l’equip directiu i al personal no docent
de l’escola per una capsa de cava amb una felicitació artesanal per brindar
amb tots els treballadors del centre.
Al coordinador d’extraescolars se li farà una felicitació artesanal i una ampolla
de cava.
3. Extraescolars Cet10
Coral: el coordinador d’extraescolars va trigar un dia per passar les dades
d’una alumna de coral, i tot i que això no es pot considerar un retard, aquest
tema ha portat moltes queixes i comentaris entre les comissions i persones
implicades. Realment aquesta tasca no li correspon al coordinador
d’extraescolars ja que és activitat de migdia i no farà res més que no
correspongui a les seves tasques.
Es demana fer córrer la veu que els comentaris i suggeriments s’han de dirigir
via mail a la comissió corresponent, no per telèfon ni whatsapp ja que el mòbil
és una eina personal.
La normativa del maillot de patinatge i gimnàstica rítmica de canviar-lo cada
dos anys ha provocat queixes a quinze dies de la primera exhibició, el que

provoca que per part de CET10 s’aturi la confecció i es convoqui una reunió.
En aquesta es fan votacions en referència a canviar o no el maillot. A partir del
resultat CET10 i la comissió decideixen canviar el maillot aquest any i
continuar amb aquest model fins que a la modista li falti tela i no sigui
possible aconseguir-la, ja que és més econòmic poder utilitzar el maillot més
anys, s’estudiarà la manera que es puguin passar a altres alumnes com es fan
amb els xandalls de l’escola.
4. Noves extraescolars
Hi ha moltes propostes noves per part de CET10 bastant quadrades tot i que
potser faltaran nens degut a la gran oferta: Futbol a l’escola, vòlei al sorral,
“multimate”, activitat artística, ioga per a nens, ioga pares, running i patins en
línia per a pares, body combat, mindfulness.
Es poden proposar més activitats, però qui ho vulgui fer ha de portar la
informació preparada a la propera junta per votar-la.
5. Comunicació
Es va fer oferta a les famílies sòcies no subscrites al blog per a que ho estiguin
i se n’hi han apuntat 28 famílies més arribant al 45% de subscriptors sobre la
base de famílies sòcies.
Els cursos de 1er i 4rt són curiosament els que menys percentatge de socis
tenen i a més també els que menys subscrits al blog.
6. Festes
La festa de Nadal va anar molt bé, no han rebut cap queixa ni comentari
negatiu.
Aquest curs per Carnestoltes la temàtica escollida és Pirata i es deixarà
disfressa lliure.
Les persones de la comissió recorden que la deixen a final de curs i comenten
que és una comissió perfectament prescindible i que per tant si no hi ha ningú

que es presenti per poder fer el traspàs de cara al proper curs aquesta
comissió quedarà buida.

7. Concert de Nadal
La direcció ha racionalitzat el concert marcant normes per a facilitar als pares
poder gaudir de l’espectacle. Bastantes de les normes les va marcar
directament l’auditori per seguretat (ningú dret, sense tarimes a l’escenari,
etc).
El fet de publicitar que hi ha vídeo i fotos ha funcionat molt bé i s’ha respectat
bastant que els pares no destorbessin per poder fer-ne els seus propis.
El tema de l’aforament ha portat queixes pel que ha suposat de limitació
d’entrades. L’escola estudiarà la possibilitat d’anar a l’Aliança, tot i que en
principi pot resultar molt car i caldrà valorar la seva conveniència a futur.
El tema de la distribució dels nens a l’escenari no ha estat gaire apropiada ja
que va haver nens que no es veien. Es donen opcions de distribució per a
properes actuacions.
8. Projectes per a l’escola.
L’escola planteja millorar l’acústica del pati finançada amb l’aportació anual
de l’AFA. Es veu bona opció.
9. Camí escolar (precs i preguntes).
Es van recollir 215 mapes, que és una bona xifra.
Comença la 2a fase després de Nadal, es farà un nou mapa englobant totes
les dades.
El 13 de Gener hi ha una reunió informativa a les oficines de Plaça Espanya.

A les 22:00 es dóna per finalitzada la junta i es convoca la propera en data 19
de Gener 2016 a les 20:00h.
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