ACTA de REUNIÓ JUNTA AFA ENCANTS
Dia
Assistents

31 de gener de 2014
Marta Caño
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Lali Domènech

Carles Prades

Ruth Fontelles

Norma Pena

Virgínia Fusté

David Sebastián

Esther Hospital

Anaís Tarragó

Bernat Martínez
Excusen
assistència

Kira Riera
Paula Jakszyn
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Breu traspàs d’inquietuds escola
3. Constitució equip econòmic i pagamanets extraescolars
4. Votació proposta nova jornada escolar
5. Web de l’Escola i de l’AFA

Ordre del dia

6. Festa de Carnestoltes
7. Projecte d’institut dels Encants
8. Traspàs d’altres reunions (Regidoria del districte, Fums de la
Negra, Llei de protecció de dades)
9. Proposta de data per la nova junta
10. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Breu traspàs d’inquietuds escola
a. Tema econòmic: Es proposa contractar algú unes hores per fer el seguiment
del pagaments de les activitats extraescolars i descarregar així a la comissió
d’extraescolars i a tresoreria.
b. Des de l’Escola manifesten la necessitar de reclamar un nou mòdul pel curs que
ve, tot i que no ens pertoca per una falta d’espai. Es proposa fer un acte
reivindicatiu el dia de la plantada d’arbre amb el lema “Plantem un mòdul”
(plantar maons per veure si ens creix un mòdul nou). Organitzaran l’activitat les
comissions de socials, externes, obres i medi ambient. Proposta de data: darrer
dissabte de març.
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c. Donada la dificultat per tal que les famílies paguin les quotes de l’AFA es
proposa vincular el pagament de la quota de l’AFA i el material de l’escola.
3. Constitució equip econòmic i pagamanets extraescolars
L’Equip econòmic el formaran la Presidenta de l’AFA (Ruth Fontelles), la tresorera
(Anaís Tarragó) i la vocal d’extraescolars ( Lali Domènech).
L’Anaís fa el traspàs de com estan les quotes de l’AFA a dia d’avui. El cursos que
menys han pagat són 2n i P4. Es demana fer propostes per incentivar al pagament
de quotes i presentar-ho a la propera assemblea.
També es planteja el tema de si aquells infants que no siguin soscis de l’AFA poden
fer activitats extraescolars. HI ha qui mostra el seu desacord, però sí que s’acorda
fer una mena de descompte pels socis.
També es menciona el fet que és necessari saber quants infants fan extraescolars i
no són socis de l’AFA. L’Anaís es compromet a tenir les dades per a la propera
junta.
Pel que fa al pagament d’extraescolars, des de la comissió d’Extraescolars
s’informa que d’impagats no n’hi ha gaires, però que hi ha una família que encara
no ha pagat les extraescolars del primer trimestre i segueix fent l’activitat.
L’equip econòmic també farà un protocol per actuar en casos d’impagaments.
4. Proposta nova jornada escolar
Es discuteix quin ha de ser el paper de l’AFA en el procés de votació.
Hi ha una majoria que pensa que com a AFA no hem de fer res, simplement
acompanyar a l’escola perquè la votació es desenvolupi correctament.
L’Anna Gou creu que com a AFA hauríem d’haver intervingut en el procés, si més
no, informar a les famílies de totes les opcions. Proposa posar un enllaç al butlletí a
un document de la Fapac que explica les pros i contres de la jornada intensiva.
Hi ha altres membres de la junta que manifesten que en la reunió d’informació de
l’Escola van quedar moltes coses sense resoldre i que això genera malestar entre
les famílies. S’acorda traslladar a l’Agnès la necessitat que s’enviï un document a
les famílies, sobretot detallant temes econòmics.
La Comissió de Socials és qui elaborarà el reglament de votacions adaptant el
document de l’altra vegada que hi va haver una votació. El reglament de votació
hauria de sortir al butlletí del dia 7 de febrer.
5. Web de l’Escola i de l’AFA
Tot i que no hi ha cap membre de la comissió de comunicació, la Ruth explica que
des de la comissió estan treballant en la nova web.
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6. Festa de Carnestoltes
La Norma explica que la temàtica seran els Pirates.
7. Projecte d’institut dels Encants
La Ruth explica el projecte en el que estan treballant alguns pares de l’escola per
fer un Institut dels Encants. Convida a qui vulgui participar que s’hi apunti. És un
grup obert.
8. Traspàs d’altres reunions (Regidoria del districte, Fums de la Negra, Llei de
protecció de dades)



Reunió amb el Regidor del districte Gerard Ardanuy
L’Anaís trasllada els temes que es van tractar a la reunió de les AMPES de
l’Eixample amb el Regidor del districte. La reunió va ser una excusa del regidor
per conèixer totes les Ampes i es va convidar a presentar-se de manera
conjunta a la convocatòria de subvencions que tot just ara s’ha obert. El regidor
informa que des del districte es donarà especial suport a aquells projectes de
caràcter educatiu i que aglutinin més d’una associació.
D’altra banda, també ens demana sobre els problemes de mobilitat al voltant
de la nova escola. També informa sobre l’estat del nou edifici de la nostra
escola. Informa que el projecte executiu ja està a punt i que de seguida que
estigui tancat es licitarà perquè la partida pressupostària ja està assignada.



Reunió amb els tècnics del districte sobre els fums de la Negra
Es comunica que els Josep Maria Soro entrarà un document per registre a
l’Ajuntament per tal que en quedi constància sobre tot el procés cronològic del
que ha passat i quina és la posició de l’AFA.
També es demanarà la recollida de signatures a les famílies per tal de poder
adjuntar a aquest document recursos.



Formació sobre la Llei de Protecció de Dades (Fapac)
L’Anaís ha assistit a una formació sobre la Llei de Protecció de dades que
organitza la Fapac. S’explica tot el que s’ha parlat en aquella reunió, es
confirma els incompliments que s’estan fent des de la nostra AFA i s’acorda
passar l’enllaç al document de la Fapac a tots els membres de la Junta on
s’explica què és el CODI TIPUS i com adherir-s’hi.
A partir d’aquí decidirem si ens acollim a aquest codis tipus o no.

9. Proposta de data per la nova junta
La Ruth proposa fer un doodle per decidir quan serà la propera junta.
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10. Torn obert de paraula
En el torn obert de paraules sorgeixen els següents temes:



Des d’Extraescolars manifesten la seva preocupació per la web del proveïdor de
l’activitat extraescolar de música. Art Transforma en dos sentits. D’una banda
elf et que a la seva web hi aparegui el nostre logo sense fer cap menció a som
un client, i no un soci més de l’empresa i, de l’altra, pel que fa als drets
d’imatge dels infants. En tot cas es manifesta que les famílies han signat el
document de protecció de dades i no sembla que a la web s’incompleixi cap
normativa. L’Anna Gou manifesta que mirarà si es compleix o no la normativa.
Traspàs reunió LOPD



El David Sebastián informa de tot el que té a veure amb el nou edifici, com està
el procés de construcció, quan començaran les obres, etc. Manifesta també que
encara hi ha una reunió pendent amb el Consorci i que fins que no tinguin
aquesta reunió no es poden avançar més informacions.



El Bernat explica quines subvencions es demanaran en el marc de la nova
convocatòria de l’Ajuntament. Es decideix de no inventar-se un projecte nou
sinó de fer servir les subvencions per finançar projectes que ja s’estan duent a
terme. Per això es decideix demanar ajut per dos projecte: un de “música
transversal” i l’altre per a “omplir” la biblioteca de l’escola.
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