ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Altres assistents
Ordre del dia

23 de Novembre de 2017 de 19 a 23h
Anna (presidenta)
Joke (vicepresidència 3 i grup Volem l’Institut!)
Soa (secretaria i comissió de convivència)
Míriam (secretaria)
Jordi Puig (tresoreria)
Jordi Sust (vicepresidència 2)
Laura (comissió festes)
Bernat (vocal, comissió menjador i vicepresidència 2)
Albert (comissió medi ambient)
Cata (vicepresidència 1)
Laura (comissió extraescolars)
Aldana (diversitat)
Montse, representant de l’AFA al Consell Escolar
1. Consell escolar
2. Comunicació AFA a pares
3. Extraescolars i casal d’estiu
4. Festa d’hivern
5. Diversitat
6. Grups de treball i comissions
7. Espai de migdia

1. Consell Escolar
La Montse, representant de la Junta al Consell Escolar, ens ensenya les partides pressupostàries
de l’escola d’aquest any, que es van presentar al Consell.
Es comenta que no es van poder aprovar algunes extraescolars noves al Consell perquè primer
havien de passar per Junta. S’aprovaran al Consell de gener.
Es detecta que no quadra l’ús de la pista per part de l’empresa de futbol que lloga l’espai per a
activitats externes a l’escola amb el que consta oficialment a l’horari. Cal parlar amb el
responsable.
2. Comunicació AFA a pares
Albert, vocal de Medi Ambient, proposa utilitzar el plafó de l’AFA per a donar a conèixer
activitats que potser no tenen espai a butlletí.

Es pregunta per què no es fa pati obert i es comenta que no s’han iniciat els tràmits i que cal
fer-ho. El dijous és el dia amb la pista lliure. Cal iniciar el procés i buscar voluntaris a través del
butlletí
Es comenta que la Firafa potser no va funcionar del tot bé i entre tots es plantegen quines
podrien ser les millors vies per arribar a les famílies noves (fer un manual, crida per una
activitat concreta i no pas per a una participació més general, etc).
3. Extraescolars i casal d’estiu
La Laura presenta les noves activitats extraescolars a aprovar:
•

dansa i mindfullness (monogràfic de 6 sessions)

•

cuina (no se sap si amb format taller o monogràfic)

•

robòtica (no se sap si amb format taller o monogràfic)

•

art i plàstica

la Junta aprova les noves activitats.
Es planteja si realment hi ha una demanda de famílies de petits perquè hi hagi més
extraescolars, cal esbrinar-ho preguntant a les famílies abans de traslladar el dubte a les
mestres sobre si es podrien oferir més extraescolars a P3 i P4. Pot ser es podria oferir
monogràfic i no pas un taller que dura tot el trimestre.
També es preguntarà als talleristes quina franja d’edat podrien fer per veure si es pot ampliar el
ventall i que entressin nens més petits.
S’ha vist que cada cop s’apunten menys nens al casal d’estiu dels grups de mitjans i grans, els
nens diuen que s’avorreixen perquè és molt similar a la seva rutina diària durant tot l’any. Per
intentar reconduir-ho, aquest any es farien dos casals. Un de petits, com el que es feia fins ara, i
un per grans i mitjans amb més sortides i activitats fora de l’escola, incloent dia a la piscina
sense cost extra. Kampi ki pugui fa un casal similar a una altra escola i prepararà la proposta.
També hi haurà una proposta paral·lela amb activitats d’art (amb un cost extra).
4. Festa d’hivern
La Laura, vocal de la comissió, comenta que falten voluntaris per organitzar-la. Es busca major
implicació en la preparació.
Es proposa fer el mercat d’intercanvi d’hivern en la festa, organitzat per la comissió de
convivència.
5. Diversitat
L’Aldana explica que en el grup tenen engegats dos projectes amb subvenció atorgada (bullying
i sexualitat) i estan tenint dificultats amb el claustre per poder programar-los. Els canvis de
mestres en el grup de treball no ajuden.

L’escola vol fer una xerrada sobre límits i demana al grup que l’organitzi i pagui. Es diu que no
perquè no estava pactat i es comenta que des de l’escola s’ha demanat a altres parts de l’AFA
que ho assumeixi. Cal que l’escola ens pregunti abans de decidir quines despeses hem
d’assumir. És necessari una majora coordinació entre mestres i famílies.
L’escola planteja al grup que els vetlladors no estan coberts amb els costos de les colònies. Es
decideix dir a l'escola que això no ha de passar per l'AFA i que l'escola ho pot resoldre com
cada any. Es parlarà amb l’Agnès durant la reunió mensual que té l’AFA amb l’escola.
6. Grups de treball i comissions
Es planteja, arran de la revisió de la informació de l’AFA, que no està prou definit quines
característiques ha de tenir un grup de treball i una comissió, ja que alguns dels casos actuals
podrien ser intercanviables. Es proposa fer un escrit definint què hauria de ser cada un d’ells i
que cadascú decideixi amb què se sent més identificat (la Soa i la Míriam faran una proposta).
7. Menjador
- Cal revisar les tasques que actualment fa la Mònica perquè semblen massa. Demana un
programa de gestió de socis, cal veure el cost del programa per si es pot afrontar.
- Conflicte de Vatua l’Olla i Norma Pena resolt. L’Anna i el Bernat expressen el seu malestar per
l’actuació del gestor de Vatua l’Olla, que en la mediació no va venir amb el que s’havia pactat.
- La Laura, de Vatua l’Olla, explica que des de la comissió li han tombat molts menús i creu que
no poden assumir tants canvis. Cal deixar clar qui té l'última paraula en aquests casos,
mantenir el consens dels menús entre Vatua i la comissió però que Vatua pugui tenir l'última
paraula. Pot ser podem plantejar que la comissió no tingui només un rol de control de menú
sinó de propostes, com a xerrades per a famílies, etc.
- El dia de l’aturada, 3 d’octubre, s’ha cobrat a les famílies i no es va obrir l’escola. La gestió de
la devolució és farragosa i es planteja deixar-ho a romanent. Cal decidir-ho en la propera
assemblea de l’AFA.
- Comptabilitat: el Bernat planteja que no hi ha un control prou exhaustiu de les despeses del
dia a dia. Caldria una revisió i fer números. Es demanarà a la Mònica els detalls de com es
calcula i l’excel detallat del dia a dia. També s’hauria de plantejar fer un plecs de condicions de
monitoratge com el que es va fer per la cuina.

La propera reunió de Junta es convoca pel 14 de desembre a les 19h.

