Acta de junta 19/01/16
Assistents: Mònica Suárez, Josep Lop, Mª Carmen Alonso, Belen Van
Brakel, Encarni Valdivia, Mónica Cuchi, Pilar Nuñez, Desiree Muñoz,
Angeles Valero, Mercè Medina, Anna Poch, Ana Bastida, Joana Mulero,
Susana Soriano, Noelia Valencia, Júlia Vilà, Marta Jordana.
1. Noves extraescolars
- Anglès Kids&us: ja fan extraescolars a escoles i podrien entrar a
l’escola.
L’oferta és de migdia, i el preu 56€/mes per classes setmanals
d’una hora (més econòmic que al seu centre) i no negociable.
Grups reduïts, el que fan és traslladar la tipologia d’ensenyament
a l’escola.
Es comenta mantenir la Babel per horari (tarda) i preu (més
assequible).
- Ioga: Es presenta una proposta de ioga per a nens i una de ioga
per a famílies per part d’una mestra de ioga amb possibilitat de
torns de matí i/o tarda.
El preu seria de 20€/mes i 25€/mes respectivament.
- Zumba: Hi ha l’oferta per part de l’empresa “a lo cubano”, que
actualment ofereix zumba per a pares, de fer zumba per a nens.
- Voleibol (CET10): Al sorral amb una xarxa desmuntable
- Mindfulness (CET10): Eines de concentració.
- Altres ofertes de CET10 descartades per manca de vots a favor:
plàstica, ultimate, ioga

S’ha de parlar amb la direcció de l’escola per presentar les noves
propostes i les noves empreses.

2. Extraescolars
Es proposa no oferir les extraescolars que no s’omplen. Es podrien
tancar patinatge iniciació i teatre.
El futbol passarà a fer-se a l’escola enlloc de l’escola Poblenou.
És possible que hi hagi una 3a hora ja que hi ha molta oferta i falten
espais.
3. Casals i colònies
- Cet10 proposa per a infantil: una temàtica d’una nena a qui li
expliquen contes cada nit i mantenir la formula de 3.2 (3
setmanes en anglès, 2 en català).
Es porta a votació la proposta d’angles amb 0 vots per mantenir-lo.
- Cet10 proposa per a primària la coexistència de dos casals,
“bàsquet i futbol” i “Rítmica i balls moderns” sense anglès.
Es porta a votació l’eliminació de l’anglès amb el 100% de vots a
favor.
La proposta de dos casals paral·lels no convenç i es fa votació, hi ha
6 vots a mantenir la proposta presentada.
Es proposa fer una proposta a cet10 de fer un casal multi esportiu o
de 3 esports que siguin més mixtes i un de rítmica i balls.
- Hi ha la proposta de canviar de casa de colònies, ofereixen tornar
a el Xalió, casa exclusiva per a ells i per a l’escola Pere IV. Es
mantindrien les mateixes activitats que al Colell.
El Colell té el problema de ser molt gran, hi ha moltes escoles i
limiten els horaris de les activitats. L’enquesta de l’any passat va

resoldre que no hi havia aigua calenta suficient i el menjar no va
agradar.
Si asseguren preu i casa, sembla bé el canvi de casa.
4. Camí escolar
Estan pendents de les enquestes a finals de mes
5. Festes
Aquest any no hi ha furgoneta a la rua.
Sortiran amb batucada.
No hi haurà berenar, però sí confeti en bosses petites que
repartiran al principi de la rua.
6. Comunicació
Segueixen treballant amb la inscripció “On line” hi havia la idea de
fer un tipus “google drive”, però finalment han contactat amb una
empresa informàtica que desenvoluparà segons les necessitats de
l’AFA.
També s’ha consultat a la tècnica de la Fapac si coneixen algun
programa que ens pugui ser útil o sinó publicitar el que estem
preparant.
7. Tresoreria
L’escola encara no ha comunicat els projectes als quals destinarà la
nostra aportació.
Sorgeix la proposta de posar vàlvules termoreguladores a les
calefaccions de les aules.
Es comenta l’estat de despeses per anar pensant si es modifica o no
la quota de cara el proper curs.
8. Batucada

S’han apuntat 4 adults i 1 nen més arrel de la publicitat durant la
festa de Nadal, tot i això encara hi ha places.

9. Música
Es fa al·lusió al tema coordinador que no farà tasques de
extraescolars de migdia tot i que no està clar qui hauria d’assumirles per mantenir la base de dades. Es resol que com que s’esperen
poques incorporacions noves es gestionaran cas a cas i que amb
l’online funcionarà d’una altra manera l’any vinent.
EMAC ja te dates d’exhibició, que són en horari propi de l’activitat,
com encara no s’ha informat de cap altre activitat que les tingui es
decideix tirar endavant amb aquestes.

La propera reunió de Junta tindrà lloc el dijous 18 de febrer a les
20:00 a la sala de professors.

La Presidenta

La secretària

