ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Excusen assistència
Altres assistents
Ordre del dia

12 de Juny de 2017 a les 21h
Luciana (comissió de música)
Bárbara (comissió de recerca i innovació)
Joke (vicepresidència 3 i grup Volem l’Institut!)
Albert (tresoreria i vicepresidència 2)
Meeta (vicepresidència 1)
Jordi Sust (vicepresidència 2)
Marta (vicepresidència 1)
Bernat (vocal, comissió menjador i vicepresidència 2)
Míriam (secretaria i comissió medi ambient i salut)
Karla (vicepresidència 1)
Àngeles (comissió comunicació)
Anna (presidenta)
Soa (secretaria, comissió de convivència i grup de diversitat)
Natalia (vicepresidència 2)
Cata (vicepresidència 1)
Jordi Puig (tresoreria)

1. Presentacions i presencia a les properes reunions amb
famílies
2. Logística
3. Estat de les diverses comissions i grups de treball
4. Preparar la reunió amb Direcció de l’Escola

I. Presentacions i presencia a les properes reunions amb famílies:
Fem ronda de presentacions.
Al juny hi han diverses reunions i «actes» als que hauríem d'assistir algunes persones de l’AFA
per presentar-nos i la feina que fem:
12-13-14/06 Reunions de tancament de curs: avui 12/06 van parlar la Cata, en Jordi i un grupet
de persones. Demà aniran el Bernat i l’Albert a Mitjans i dimecres la Joke a Grans.
17/06 Festa de final de curs: l’Escola ha convocat les famílies noves a les 17:45. La Comissió de
Convivència es farà càrrec de l’acollida encara que no tenen gairebé res previst ja que la data
de l’acollida va canviar en diverses ocasions i l’Escola va enviar la convocatòria sense concertar
res amb la Comissió...
El 27/06 es farà la reunió de Benvinguda a les famílies noves. Aniran la Cata i la Karla.
També serà important ser a les primeres reunions de setembre perquè les famílies ens posi
cara i animar-les a participar.

II. Logística
Acordem el calendari de reunions pel curs vinent: una reunió al mes, el 3r dijous del mes a les
20h o 21h amb un representant de cada grup (presidència, les 3 vicepresidència, tresoreria i
secretaria) i vocals de les comissions segon ordre del dia. Hem d’intentar que siguin sempre les
mateixes persones en la mesura del possible per garantir una continuïtat i eficiència.
La propera reunió de la junta serà el 21/09 i acordarem dia de la 1ª Assembla de l’AFA pel
octubre (són necessaris 15 dies de preavís). Desprès de la 1ª assemblea es farà oficialment el
canvi de càrrecs al banc i altres documents (primer s’ha d’aprovar l’acta de la darrera
assemblea).
Hauríem de fer una altra reunió al juliol per fer el traspàs d’informació de tresoreria (balanç,
salari de la Mònica i d’altres pares/mares que han fet o faran alguns serveis per l’AFA o l’Escola
com entrada al catàleg de llibres o classificació de fotos).
Hem d’actualitzar els contactes del grup de Whatsapp i del Google grup.
Convidarem a les properes juntes a la Montse, representant de l’AFA al Consell Escolar.
III. Estat de les diverses comissions i grups de treball
- Obres: funciona més bé com a un grup de treball que com a una comissió. La feina que fa el
grup de manetes pot mobilitzar més famílies i seria bé obrir-lo a qui vulgui.
- Música: són només la Luciana i l’Anna (mestre de música a l’Escola). Compren instruments per
a l’Escola, afinació i manteniment del piano que ens van regalar, coordinació d’esdeveniments i
actes dels pares músics que volen tocar en viu amb els nens i les nenes, organitzar un concert
al trimestre a cada comunitat, coral dels pares i mares (de moment no és una activitat regular
durant tot l’any), música d’ambient per les entrades i sortides de les famílies, ...
Es proposa fer més difusió l’any vinent via butlletí o delegats per captar més gent ja que és
molta feina i ens sembla molt important potenciar la música dins de l’Escola.
- Recerca i innovació: només han fet una reunió durant el curs. Bastant parat i no se sap qui
continua de la comissió el curs vinent. Pot ser podria passar a ser un grup de treball (més que
una comissió permanent) per respondre a demandes concretes (ajuda per presentar una
subvenció, ajudar a una mestre que té un projecte concret, etc). Demanarem a l’Escola si és
una necessitat ara.
- Extraescolars: inquietuds de diverses famílies sobre les propostes d’activitats per a P3 i P4 i el
nombre total de nens i nenes que no aconsegueixen places. Podríem reobrir el tema a la
propera assemblea. També es proposa oferir activitats extraescolars a l’espai de migdia. En
Bernat parlarà amb la Laura, nova vocal de la comissió.
- Volem l’Institut: grup de treball que penjava de la Comissió de Convivència però que té una
nova estructura amb el projecte de l’Escola-Institut

- Medi ambient i salut: des de l’Escola es va insistir perquè no sigui un grup de treball sinó una
comissió però en realitat organitzen actes i projectes concrets i no fan reunions periòdiques.
- Comunicació: documenten esdeveniments, fan un filtre de la informació que surt al butlletí
per no saturar-lo (pel setembre volen fer un reglament del que pot o no sortir al butlletí per
marcar criteris objectius), ordenar les fotos de l’escola (s’ha parlat de pagar a una persona per
fer-ho perquè son moltíssimes fotos. Pensem que l’anunci hauria de sortir al butlletí o publicar
la oferta a l’entrada del cole perquè sigui obert a tothom interessat), volen actualitzar el vídeo
que surt a la web de l’Escola i pensar en com comunicar millor el que es fa des de l’AFA.
Aprofitem per comentar que s’ha d’actualitzar a la web de l’Escola la informació sobre l’AFA i
les diverses comissions de cara al setembre ja que algunes ja no existeixen, els càrrecs són
diferents, falten els grups de treball, etc (cada comissió ha de revisar la informació que li
pertoca). També hem de revisar els correus (s’encarregarà la Míriam de fer-ho).
- Festes: la nova vocal de la comissió és la Laura Reyes. La Luciana ens explica el programa de la
festa de final de curs.
- Espai de migdia: l’objectiu del curs vinent serà de repensar com s’organitza l’espai de migdia
(al jardí) i el que s’hi fa. També hem de ser atent al que passarà amb Vatua l’Olla, de si
decideixen oferir (i com) un servei de càtering per a l’Escola Cartagena per què no suposi una
baixada de qualitat del servei que donen a l’Escola dels Encants.
- Jardí: s’ha fet una crida i al principi hi havia molta gent i moltes idees però al final s’ha
concretat poca cosa.
IV. Reunió amb Direcció de l’Escola el 06/07 a les 19h
Assistiran l’Anna, la Cata, en Jordi i la Joke. Els demanarem quines seran les prioritats de
l’Escola pel curs vinent i seria bé preparar un document amb les nostres prioritats en base al
que ha sortit de la reunió de junta d’avui.

PROPERA REUNIÓ EL DIJOUS 21/09 A LAS 21H

Signat,

Signat,

La Secretària,

La Presidenta,

