ACTA JUNTA 16 DE MARÇ 2016
Assistents: Josep Lop, Ana Bastida, Paula Castillo, Mercè Medina, Joana Mulero, Paz Rovira,
Júlia Vilà, Sandra Ruiz, Pilar Núñez, Mónica Cuchi, Encarni Valdivia, Desirée Luque, Mari
Carmen Alonso, Paula Castillo, Silvia Lafuente, Desi Muñoz, Merche Rodriguez, Marta Jordana.

1- Batucada
La rua de Carnaval va començar molt tard, l’organització diu que és responsabilitat de les AFA
que convoquen a les famílies molt justos de temps. Es reuneixen les quatre escoles que a
extraescolar de batucada està Brincadeira per parlar amb la Coordinadora d’entitats per aclarir
el tema, ja que la manca de puntualitat perjudica als nens ja que implica anar molt ràpid i amb
els instruments no poden mantenir un ritme.
Es comenta que el recorregut és molt llarg, aprofitaran la reunió per comentar-ho a la
coordinadora.
Brincadeira ha proposat a les AFA de les escoles on realitzen extraescolar fer una jornada
lúdicofestiva per fer germanor i evitar rivalitats, primer van proposar nomes als talleristes,
però finalment és obert a tothom, serà el dia 1 d’abril de 18:00 a 21:00. Surt la proposta entre
totes les escoles de fer una donació de 50€, per escola, a Brincadeira com agraïment per la
seva participació en actes de les escoles sense cap càrrec extra.
Es fa votació: tothom a favor.
El 20 de Maig hi ha la cercavila de les escoles
Es fa la consulta de si la extraescolar de música podria utilitzar els timbals de batucada, no hi
ha cap problema sempre que ho demanin amb antelació a la comissió, es facin responsables
dels desperfectes ocasionats i no els utilitzin durant la realització de batucada. Si l’escola fa la
mateixa sol·licitud es dóna la mateixa resposta.

2- Cuida’m i passa’m (10’)
La comissió ja ha començat a treballar i tenia previst avançar el llançament del programa abans
de Setmana Santa per entregar llibres a finals de curs.
Per ara s’ha aturat ja que ha sorgit la proposta d’integrar el programa al projecte educatiu del
centre de 3er a 6è curs.

3- Comunicació (5’)
Al calendari del blog no es posa cap informació i per tant no es consulta. S’elimina del blog.
En l’actualitat l’escola ha canviat el logo i utilitza el del 25è aniversari, es comenta la
modificació del logo del’AFA i utilitzar el mateix que l’escola amb alguna modificació que
indiqui que és de l’AFA.

4- Xandall (3’)
L’escola amb dos representants de l’AFA es va reunir amb l’empresa Quattro ja que s’ha de
renovar el contracte per la venda dels productes de l’escola.

S’ha demanat una revisió de preu ja que és molt car. Estan mirant altres proveïdors per
intentar ajustar més el cost.
Ens informen que en l’última renovació de contracte es va treure el percentatge que
s’aportava a l’escola en material esportiu per abaratir el cost cap als pares.
S’ha fet la proposta a l’escola que el llençol de P3 sigui de l’escola i la família que el fa servir
durant el curs escolar es faci responsable del bon ús i manteniment, d’aquesta manera es una
despesa menys per a les famílies noves.
Una proposta que sorgeix és fer un “cuida’m i passa’m” de xandalls, tot i que a la festa de
Nadal ja es fa una venda de material tèxtil escolar de segona mà.
5-

Claus de l’escola

S’ha de fer una recopilació de claus de l’escola i fer entrega únicament de les necessàries a
cada responsable que en necessiti.

6- Camí escolar
166 famílies han entregat l’enquesta.
Els carrers amb mes afluència són, Perú, Bilbao i Rbla. Poblenou.
La fase en la que ens trobem en aquests moments és analitzar els punts conflictius que han
marcat les famílies.
Hi ha una nova incorporació a la comissió, la Pilar Núñez.
L’objectiu del consell es que els alumnes de 5è i 6è curs vagin sols en bicicleta o patinet, el
punt conflictiu es l’espai per fer un aparcament per a aquests.
Es penjarà al blog el resultat de l’estadística de l’enquesta
7-

Valoració del coordinador d’extraescolars

Durant aquest curs l’extraescolar de música ha ocasionat problemes en les tasques del
coordinador, principalment per l’inici de Coral. La bona feina de la comissió ha fet que es vagi
solucionant i en els últims temps tot s’ha fet directament a través de la comissió, que és la via
corresponent.
De cara al proper curs, amb les noves extraescolars que entren, el coordinador necessitarà
entre 1,5 i 2 hores més a la setmana per poder fer la feina que representa aquest nou volum
d’activitats.
Es sotmet a votació:
A favor: 16 vots
En contra: 0 vots
Abstencions: 1 vot

S’acorda una ampliació de 2 hores setmanals, en les noves activitats de tarda es gravarà 2€ per
nen, com a les actuals, per tal d’assumir el cost, en cas de que no fos suficient es mirarà com
sufragar aquesta despesa.
A les activitats de migdia no es gravarà cap import ja que al coordinador no li implica cap feina
ni responsabilitat.
El coordinador només ha de fer les seves tasques, si li arriben comentaris, baixes, o qualsevol
feina que no sigui ell qui ha de gestionar dirigirà el pare, mare o tutor a qui correspongui i si li
arriba via mail reenviarà aquest a la comissió corresponent.
Ha de quedar clar que l’Albert és un treballador de l’AFA i és el Coordinador d’extraescolars de
tarda, si li arriba alguna gestió d’extraescolar de migdia únicament la reenvia a qui
correspongui.
Al mes d’abril es farà una reunió de la junta directiva d’AFA, coordinador d’extraescolars i
direcció de l’escola per fer la presentació de la graella de totes les extraescolars per al proper
curs.

8- Precs i preguntes
Hi ha la consulta per part d’una mare de quin és la ràtio de monitors/nens en el cas d’activitats
extraescolars.
La resposta és que no hi ha llei al respecte.

