ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

4 d’octubre de 2018 de 19 a 22h
Anna (presidenta)
Joke (representant AFA comunitat de grans)
Albert (medi ambient)
Luciana (pares i mares músics)
Laia (equip secretaria)
Míriam (equip secretaria)
Àngeles (comunicació)
Paty (medi ambient)
Gabriela (festes)
Lia (extraescolars)
Cata (representant AFA comunitat de petits)
Sergio (obres)
1. Estat de les comissions
2. Temes administratius
3. Famílies noves
4. Altres

1. Estat de les comissions
24 octubre 16h hi haurà la reunió comissions-escola per saber quines comissions queden.
•

Extraescolars: molta feina. Noves activitats.
◦ Tema pendent a parlar a assemblea: eliminar extraescolars al mes de juny, perquè
els canvis d’horaris genera confusions.
◦ Sou de la mònica de suport a extraescolar cal que surti des d’extraescolars. Com
calcular el preu? Ca fer el canvi de preu ja perquè no és just que tothom pagui el
cost d’extraescolars. Nuri fa els càlculs i es vota a la primera assemblea. Es vota de
nou perquè no es va plantejar a l’ordre del dia de l’anterior assemblea i cal que hi
consti.
◦ A la pregunta que hem rebut de perquè el preu de les extraescolars és el més car
de les escoles del voltant i de perquè no es fa una enquesta de satisfacció de
menjador i casal: se li respon animant a participar a comissions i a tirar endavant
les propostes, no és un tema de junta.

•

Migdia: falta molta gent.
◦ Cal un seguiment del nou decret. Fer un nou grup de treball sobre el tema.
◦ Falta vocal

•

Volem institut: falta vocal

•

Recerca: sembla que ja no existeix. Actualitzar la web.

•

Convivència: sense continuïtat de moment. L’Agnès creu que ho reflotaran amb gent de
p3. Caldrà que vingui alguna mestra a explicar-ho

•

Diversitat. Aldana, grup està actiu.

•

Comunicació: tot ok

•

Biblioteca: la seva petició depèn de l’aprovació del pressupost

•

Medi Ambient: hi falten mans, només són dos de manera activa.

•

Manetes: Agnès ho vol reflotar. Medi ambient hi col·labora. Hauria de ser constant.

•

Festes: la comissió avança, reunió amb mestres la setmana vinent. Cal una bona gestió
de la comissió, implicar a més gent. Més implicació amb mestres

•

Música: va quedar parada l’any passat perquè l’Anna estava de baixa i la Luciana amb
molta feina. s’ha reactivat. Cal parlar amb les noves mestres de música. Crear lletra
cançó de l’escola per part dels nens. Està activa.

Cal fer un correu a totes les comissions dient que pel 24 d’octubre han de preparar objectius i
ha de venir una persona de cada comissió. Dient també que cal aprovar pressupostos en
l’assemblea i que les propostes de pressupost han d’arribar abans de la junta del 7. I també
estat de comptes.
2. Temes administratius
- Ordinador Mònica: hi ha pressupost per comprar-li, per tant no cal actualitzar sistema
operatiu. Es compra.
- properes juntes del curs: la Lia fa calendari de tot l’any alternant dimecres i dijous.
- Falta representant de la Junta al Consell Escolar. No trobem el representant. Continuarà la
Montse fins que no trobem a ningú. Esperem a que surtin de les eleccions al consell per si algú
surt que no tingui plaça i vulgui ocupar la plaça de l’AFA.
- La Soa, secretària, i l’Anna, presidenta, tindran poders per representar l’AFA i signar al banc el
document de remeses.
3. Reunió a la comunitat de petits
Agnès diu que caldria fer una reunió per explicar què fa l’AFA perquè els de p3 a fer la inscripció
els feien apuntar-se a una comissió. Els cal informació. Enlloc de fer FirAFA aquest curs farem
aquesta reunió. Per a totes les famílies noves, no només p3 perquè estan perduts. Es farà el 9
de novembre a les 16-17,15h.
Després de 24 d’octubre, que hi siguin tots i totes les representants de les comissions.
La Laia i la Míriam organitzaren la trobada.

La Luciana proposa fer la setmana de l’AFA per buscar nova junta. Ho deixem per més
endavant.
4. Altres
- Aniversari 10 anys: Hi ha una persona que voldria liderar-ho. La Magalí se’n fa càrrec.
- Pati obert. Cal algú que ho organitzi, hem trobat una persona voluntària, es demanarà gent
pel butlletí. Al problema de la porta que queda oberta, es proposa posar una balda a dalt per a
què només puguin obrir adults des de dins o algun sistema tipus timbre d’obertura. Recordar a
les famílies de 6è que engeguin el tema pati amb berenars. Cal actualitzar normativa ús pati.
- boc and roll. No es va fer l’any passat perquè l’empresa d’impremta va tancar. Cal buscar
alternativa. Tampons, serigrafia etc. L’escola té la plantilla amb la que fan les ronyoneres.
Vendre’ls a les festes.

Propera junta: 07/11 a les 19h.
Propera assemblea: 20 de novembre 18h.

