ACTA JUNTA AFA EDUMAR 19 DESEMBRE 2017

Sessió núm: 02/17
Caràcter: Ordinària
Data: 19 desembre 2017
Horari: 17.30 a 20.00h
Lloc: Menjador de l’escola
Assistència:
Miguel Moreno, president
Mar Ibáñez, vicepresidenta
Montserrat Negrín, secretària
A més hi ha assistit 20 socis i sòcies
Convidats:
 Delegats i delegades de tots els cursos
 Integrants de les comissions
 Tots els pares, mares o tutors que vulguin assistir
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Seguiment comissions
3. Carmanyola
4. Fixar calendari juntes
5. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació acta anterior
S’aprova unànimement l’acta de la reunió del passat 15 de novembre

2. Seguiment comissions
a. Comissió menjador
i. Es presenta l’idea del “Dia de l’Observador”. Es tracta d’una visita guiada
per un membre de la Comissió i dos familiars per dia, dos cops a la setmana.
Els familiars assistiran al funcionament diari del menjador (No a dinar)
ii. “PORTES OBERTES”: Per part de Bon Profit es proposa ampliar les jornades
de portes obertes: un divendres de cada mes.
b. Comissió diversitat
La comissió s’uneix a la del Consell Escolar per fer-la mixta.
c. Comissió Extraescolars
S’informa que taekwondo i bàsquet s’han cobrat erròniament.

d. Comissió Primavera
La comissió està buida. Es realitza una votació per fer una excepció a la decisió presa
a la Junta anterior d’impedir als familiars que treballen a la Comissió, pertànyer a
ella. Com a excepció, es decideix que la Raquel Blasco de Bon Profit pugui formar
part de la Comissió de la Primavera amb 10 vots a favor, 0 vots en contra i 5
abstencions.
e. Comissió Econòmica
i. La comissió treballa en la confirmació del Pressupost Anual presentat per
la Fundació Pere Tarrés.
ii. Per part de FPT el tracte ha estat positiu i transparent a l’hora de presentat
tota la informació sol·licitada
iii. A hores d’ara, s’ha comprovat que el pressupost de l’AFA surt en negatiu
iv. Es presentaran diferents opcions per a poder millorar el pressupost i que
no surti deficient, que seran votades en assemblea
v. S’està intentant negociar el preu dels serveis amb alguns proveïdors, però
no s’ha obtingut resposta positiva
vi. FPT ha informat que les incidències de l’AMPASOFT s’han reduït d’un 70%
a un 20%
vii. S’ha sol·licitat la demanda de moltes famílies a rebre un rebut (com en anys
anteriors)
viii. S’ha exigit a FPT que els rebuts retornats no se’ls cobri la comissió de
despesa a les famílies, atès que ha estat problema de FPT
ix. S’avisa a les famílies que demanin sempre rebut quan facin un pagament
en efectiu
f. Comissió entorn i Medi Ambient
i. Es realitzaran berenars solidaris per a recaptar fons. Cada classe ho
realitzarà un divendres de cada dues setmanes. Informen que no es
garanteix que siguin productes per a nens amb al·lèrgies.
ii. Es sol·licita parlar amb direcció per tal que sigui l’escola la responsable de
la iniciativa
iii. S’informa que hi ha una antena propera a l’escola que porta molts anys i
que està legalitzada. Han fet una ampliació però el tràmit encara està en
marxa.
3. Carmanyola
a. El nou sistema està aprovat per part del Consell Escolar
b. Existeix un protocol de funcionament aprovat pel Consell Escolar
c. L’escola vol dur a terme aquesta nova proposta, indistintament de qualsevol decisió
de l’AFA. L’AFA només decideix si assumeix o no el cost de la infraestructura
d. S’informa que la responsabilitat de qualsevol intoxicació sempre serà de les famílies
e. Es sol·licita que per part de la direcció de l’escola, s’especifiqui de qui és exactament
la responsabilitat
f. S’informa que la direcció de l’escola té interès en posar-ho en marxa al gener
g. Es planteja fer un sondeig per saber quantes famílies estarien interessades, per
poder fer un estudi econòmic per a la infraestructura i el monitoratge
h. Algun dels assistents assegura que el Departament d’Ensenyament exigeix la
justificació de l’ús de la carmanyola
i. Altres asseguren que en primària no està reglat i queda en mans del Consell Escolar
j. Es planteja fer una altra junta amb els membres del Consell Escolar per aclarir temes

k. Preguntar a la direcció de l’escola si es pot fer difusió del protocol aprovat
4. Fixar calendari properes juntes
Es sol·licita fer rotació dimarts / dimecres i dijous
Propera junta la setmana del 17 al 22 de gener
Proposta per assemblea: 23 de gener
5. Torn obert de paraula
a. S’informa que l’entrada de l’escola, al fer-se fosc, té poca llum
b. Es sol·licita modificació de l’horari de l’aparcament per al tros del carrer Granada
que va des del Sorli fins al Banc Sabadell
c. Des de la junta s’informa que la denúncia feta pel tema de la targeta bancària ja ha
passat a disposició judicial. Els mossos ja tenen el nom i cognoms dels autors.
d. S’informa que els comentaris sobre la Festa de Nadal han estat molt positius. El bar
i els tallers han anat molt bé.
e. Es sol·licita preguntar sobre un estudi que va realitzar l’ajuntament sobre una torre
transformadora, però que mai s’ha informat del resultat
f. Es sol·licita preguntar a Direcció si és possible que informin sobre les baixes dels/
de les mestres

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist-i-plau
El preisdent

