
ACTA JUNTA MES D’OCTUBRE: 

Ordre del dia: 

 Extraescolars i nou sistema d’inscriure als fills/filles.  Valoració i possibles millores. 

 Reflexió festa de benvinguda. Valoració festa de fi de curs 2017‐2018. 

 Preparació  assemblea.  Presentació  dels  pressuposts  de  cada  comissió.  Discussió  de 

l’estructura i contingut de la mateixa. 

Extraescolars:  

Es valora positivament el sistema d’inscripció telemàtic, tot i així hi ha alguna queixa relativa a 

què no es  rep  cap notificació que  certifiqui  la  inscripció  i que  l’activitat  finalment es dura a 

terme (perquè hi ha el mínim d’alumnes necessaris). 

L’Abel es compromet a parlar amb  la Marta  Jara. Aparentment no seria complicat enviar un 

correu automàtic on s’especifiqui que sinó hi ha cap canvi  l’activitat es durà a terme  i que el 

nen/a consta com a inscrit. 

Torna  a  sortir  el  debat  que  durant  les  portes  obertes  d’extraescolars  s’hauria  de  tenir  en 

compte que hi ha  famílies amb dos o més  fills  i que no poden haver‐hi solapaments horaris. 

Això és podria solucionar ampliant a 15 dies el període de portes obertes.   

Es reprèn la iniciativa que hi hagi un dia una jornada de portes obertes de les extraescolars. Es 

proposa pensar‐ho bé per evitar que sigui una jornada d’exhibició dels alumnes. 

Festa de benvinguda:   

Es llegeix i es comenta un correu electrònic rebut a l’AFA que recull les impressions de famílies 

de 2n. El  correu és  constructiu  i  incideix en  alguns  aspectes que poden  ajudar en properes 

festes. Es  recullen  les  consideracions  i es  tindran en compte en el  futur. Belluga’t considera 

que la festa va ser un èxit organitzatiu i de participació (especialment pel que fa a voluntaris).   

Es comenta que a les 19:00hores un veí es va queixar de la música. 

Malgrat  sembla  que  el  tarannà  està  canviant,  es  segueix  amb  la  dinàmica  de  falta  de 

cooperació  en  la  recollida  de  cadires  i  taules.  Hi  ha  famílies  que  creuen  que  això  és 

responsabilitat dels cursos organitzadors. Es demana que hi hagi major implicació per part dels 

assistents. 

S’enceta un debat sobre la data de la festa. Algunes famílies consideren que és massa proper 

en el temps d’inici de curs i hi ha poc marge per a l’organització. Es recorda que va ser una data 

molt pensada, i que va tenir en compte molts aspectes, com les colònies. En canvi, es reconeix 

que  les manifestacions commemoratives de l’1‐o convocades el dissabte de festa va ser un fet 

que no va afavorir  l’assistència. El debat entra en un espiral d’opinions  i és decideix que se’n 

seguirà parlant més endavant. Anotem que possiblement moure la data de la festa a l’Octubre 

seria positiu. També ens  reservem  re‐pensar  si caldria  separar  la  festa en dos,  i mantenir el 

berenar de benvinguda com s’ha fet habitualment. 

Es van vendre 271 tiquets.  



Es valora molt positivament el tema de apadrinaments a les famílies nouvingudes. Les mestres 

han reforçat aquesta iniciativa a les reunions pedagògiques de P3.  

Festa de fi de curs:  

Decidim aplaçar aquest punt per a Juntes futures. 

Escola en lluita:  

Proposen que  totes  les  inversions que potencialment  fem com a AFA pel projecte ombres al 

pati siguin denunciades i quedi palès que estem cobrint una necessitat que és competència del 

Consorci d’Educació. 

Ens fan saber que hi ha un acord entre força escoles del barri per començar de nou amb els 

dimecres  grocs  (dimecres  de  samarreta  SOS).    Es  farà  una  comanda  de  samarretes  pre‐

pagament i es posaran a la venta a la propera jornada solidaria.  

Com a nou objectiu de comissió es proposen quantificar què comporta  tenir un bolet en un 

centre. El bolet és viscut per moltes  famílies  com una opció que els pot permetre entrar al 

centre  que  han  triat  com  a  prioritari.  En  canvi,  se’n  desconeix  l’impacte  real  en  el  centre 

(menys disposició de  sales, major  repartiment dels  recursos...).  Es proposen que  formi part 

d’una nova  campanya de  conscienciació de  la problemàtica del barri pel que  fa al  futur, en 

l’escolarització a secundària. 

S’espera que amb aquesta  i d’altres propostes,  la  intensitat en  la queixa de  les  famílies sigui  

superior. 

 Projecte ombres:  

En  Kevin,  de  la  comissió  ombres,  ens  projecta  el  projecte  ombres  al  pati  que  s’ha  estat 

treballant en els darrers mesos. No se’n fa acta perquè es decideix que es presenti a la propera 

assemblea i sigui objecte de debat per la majoria de famílies. 

Millores en la gestió de l’AFA: 

En Raül, tresorer, ha fet una cerca de programes/softwares de gestió informàtics que podrien 

millorar  la  gestió  pagaments  i  també  la  protecció  de  dades.  Permetria  als  socis  visualitzar 

l’estat de  les quotes  i  rebuts  (mensuals,  trimestrals,  anuals),  les pagades  i  les pendents.  Es 

considera  que  és  una  bona  manera  de  monitoritzar  la  comptabilitat  i  la  gestió  de  l’AFA, 

aportant transparència i potència. A la vegada, milloraria el traspàs d’informació entres Juntes. 

Hi ha tres opcions de tarifes en funció del què vulguem contractar. 

Es Proposta de fer tastet en una sessió i valorar‐ne l’interès. Queda pendent triar un dia i una 

hora i s’acorda que hi participin la  Marta Jara, el Raül, l’Anna, i qui més pugui de la Junta. Es 

farà el possible perquè aquest demo es faci abans de l’Assemblea de socis. 

Es consensua que pot ser molt útil per la gestió de Menjador i Extraescolars. 

 



Pressupost AFA (preparació Assemblea) 

Malgrat encara està pendent el tancament del pressupost del curs passat, el Raül presenta un 

esborrany  del  pressupost  i  recorda  que  tenim  entorn  de  22.000€  al  banc  de  romanent 

acumulat. 

Els detalls del pressupost per comissió es presentaran en Assemblea i estaran descrits a l’acta 

que se’n faci. 

Es  posa  de manifesta  que  l’escola  ha  demanat  a  l’AFA  una  partida  de  8.700€.  Inclou  dos 

armaris, 12 tauletes, 6 ordinadors, 2 robots cubetto,   2 bee bot. Es decideix que quan estigui 

quadrat el pressupost s’inclourà per portar a la votació d’Assemblea. 

Berenars solidaris: 

L’escola  ja  ens  ha  fet  arribar  les  dates  per  tot  l’any.    Es  justifica  la  necessitat  de 

mantenir‐lo. L’any passat és van concedir totes les beques de colònies que es van demanar. 

Solidaritat: 

Proposa disposar d’un proposta un TPV pel Sàpiens del 2019. En aquelles activitats que 

es recapten més diners consideren que seria un sistema de gestió dels cobraments per útil  i 

segur. Només representa una despesa de 5€.  

Es  proposa  que  Solidaritat  tingui  un  compte  corrent  propi  amb  el  NIF  de  l’AFA. 

S’acorda tornar‐ne a parlar a la següent Junta amb tota la informació a disposició. 

La reunió finalitza a les 21.00. 

 

 

 


