ACTA de REUNIÓ
Dia

20 de novembre de 2014, a les 18:30

Assistents

Marta Caño

Norma Pena

Laura Fernández

Sílvia Pérez

Ruth Fontelles

Albert Pineda

Virgínia Fusté

Lali Ramos

Susana Llapur

Anaís Tarragó

Bernat Martínez
Excusen
assistència

Luciana Michelli
Marta Uriel
David Sebastián

Altres
assistents

Víctor Rubinat

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior

David Benito

2. Temes diversos
Comunicació

que

proposa

la

Comissió

de

a) Intervenció de dos pares de la comissió de
comunicació

b) Continguts de la web per part de l'Afa i elaboració
nous correus
c) Protecció de dades. Què hem de fer
3. Nova convocatòria de subvencions de l’Ajuntament
de Barcelona
4. Temes
diversos
d’Extraescolars

proposats

per

la

Comissió

a) Base de dades
b) Altres temes
5. Preparació de l’Assemblea del 26/11/2014
a) Estat de comptes i nou pressupost
b) Nou servei de cuina a l’escola nova
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6. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova.
Hi ha una informació al torn de preguntes que posteriorment ha estat
modificat: la coordinació dels delgats la portarà la Cap d’estudis i no la
Comissió de Socials.
2. Temes diversos que proposa la Comissió de Comunicació
a. Intervenció de dos pares de la comissió de comunicació
Es pregunta com estan organitzades les dades de les famílies que es
fan servir a l’AFA. Si segueixen la LOPD
El David Benito s’ofereix per posar-ho en ordre i legal.
Es farà una reunió amb l’equip econòmic, vocal extraescolars,
presidenta i David Benito per resoldre el tema de la legalització de la
protecció de dades.
Des de la comissió de comunicació es proposen treballar la millora de
la comunicació i la participació en les comissions. Treballar per
millorar la nova pàgina web i el butlletí com eines per fomentar la
participació.
Es proposa pensar una manera de presentar les informacions del que
es fa a l’AFA que sigui més fàcil de trobar i poder saber que fan les
comissions al llarg de l’any. S’aprofitarà la renovació de la web. A la
comissió de comunicació es treballarà el tema i es faran propostes.
b. Continguts de la web per part de l'Afa i elaboració nous
correus
La Susana explica l’organització dels continguts de l’AFA a la nova
web.
Des de la comissió de comunicació es farà arribar una plantilla per
omplir amb la informació de cada comissió que ha d’aparèixer a la
web.
Es proposa consultar a les famílies quines informacions li manquen a
la web per tal d’esmenar-ho i millorar-ho a la nova pàgina web .
Es creen nous correus per a les comissions.
responsable pot redirigir-los a les bústies pertinents.

Cada

persona

c. Protecció de dades. Què hem de fer
Explicat al punt a
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3. Nova convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona
La comissió de recerca i innovació enviarà la convocatòria. Cada
comissió ha de llegir-s’ho i decidir quin projecte es pot presentar.
Data límit de presentació: del 29 de novembre al 18 de desembre.
Hi ha una categoria d’AFA’s i altres categories on es valora sobretot
l’associació i fer xarxa entre entitats. Alguns temes i propostes que
podríem presentar són:
Medi ambient: Temes que s’estan treballant (aigua...)
Salut: al·lèrgies (menjador)
4. Temes diversos proposats per la Comissió d’Extraescolars
a. Base de dades
Un pare ha fet una proposta per elaborar-la. S’està creant un equip de
pares i mares per engegar-ho. Liderat pel Joan Quílez de la comissió
de comunicació.
b. Altres temes
L’activitat de música s’ha anul·lat per manca de nens.
El pati obert s’allarga perquè els horaris d’extraescolars s’allarguen i,
malgrat que els responsables ho deixen recollit, el pati queda
desendreçat.
Cal fer un recordatori al butlletí.
5. Preparació de l’Assemblea del 26/11/2014
Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors i elecció de nous càrrecs de junta
2. Balanç pressupost 2013-14 (Anaís)
3. Servei de cuina nou edifici (Bernat)
4. Objectius de les comissions
5. Pressupost curs 2014-15 (Anaís)
Recerca i innovació: 50 euros
Espai de migdia: 1500 euros
Festes: 500 Euros
Relacions Socials: 400 euros
Comunicació i participació: 150 euros
Biblioteca: 1600 euros
Relacions externes: 450 euros
Medi ambient i Salut: 500 euros
Obres:
Música: 2000 euros
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Extraescolars: 914,40 euros
La resta de partides igual que el curs passat
6. Torn obert de paraules
Per la propera junta (18 de desembre) calendaritzar les activitats de
les comissions per al segon i tercer trimestre
6. Torn obert de paraula

Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta
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