
2 de juny de 2015 
 
 

 
Assistents: Amaia Clemente, Josep Indalecio, Esmeralda Francisco, Jaume 
Gómez, Àlex Vallejo, Elisa Pugdomènech, Fernando Iglesias, Núria 
Domènech i Sergi Grau. 
 
 
Excusen assistència: Miren Guinea i Anna Claur. 
 
 
Comença la reunió a un quart de deu de la nit. 
 
 
Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
Punt 2. Tresoreria.  
 
En Pep explica que, de cara a la propera obligació de presentar l’Impost de 
Societats (el criteri econòmic, ingressos superiors a 50,000.-euros, ja es 
supera amb l’ingrés de quotes), hem fet un moviment censal de còmput 
d’exercici per cursos i no per any natural. Això ens dóna major marge de 
temps, ja que l’impost caldrà presentar-lo a principi de 2017. 
 
Estem a l’expectativa de que la FAPAC publiqui una eina útil per aquesta 
obligació tributària. Entretant, interessa contactar amb algú 
comptable/economista, si pot ser entre les famílies (a través dels delegats). 
 
 
Punt 3. Coordinació. 
 
No hi ha hagut reunió amb l’equip directiu des de la última reunió de la 
Junta. 
 
 
Punt 4. Consell Escolar. 
 
L’últim del curs serà el del proper dia 15 de juny, i que es centrarà en el 
tema de l’espai migdia. 



La Junta vol fer arribar al Consell que són recurrents els 
comentaris/dubtes/queixes sobre l’espai migdia entre les famílies. 
Recurrents cada trobada de delegats, any rere any. Per aquest motiu, creiem 
convenient una reunió específica Direcció-Junta per parlar amb detall 
d’aquestes qüestions que preocupen a les famílies i establir informació 
concreta o protocols, tot això amb la finalitat d’anar pal·liant aquests 
neguits de les famílies. 
 
 
Punt 5. Gestió de la infraestructura tecnològica. 
 
La setmana passada, l’Àlex i el Sergi, en nom de l’AFA DMS, es van 
reunir amb la direcció de l’escola (Roser i Josep Lluis) i dos membres del 
Consorci -Josep Lluis Castel (responsable d’escoles de primària al 
Consorci) i Baltasar Sin (responsable tecnològic del projecte GAfE al 
Consorci)- per tractar les deficiències detectades per l’AFA en la 
implantació del projecte Google Apps for Education (GAfE) a la nostra 
escola.  
 
Transcrivim acta-resum de la reunió aquí. 
 
•    Ens donen la raó en tot i reconeixen explícitament que no ho han fet bé. 
Consorci i Escola (per separat). 
 
• El Consorci deixa clar explícitament que la responsabilitat final és de 
l’escola i no d’ells. És l’escola qui signa el conveni amb Google 
directament. 
 
•  El Consorci reconeix una responsabilitat moral per no haver fet ni el 
seguiment de les implementacions ni haver donat una “guia de bones 
pràctiques” als seus centres. Es “comprometen” a fer-ho a partir d’ara. 
 
•  Han procedit a “tancar el sistema” per que els alumnes: 
a/   Només s’enviïn emails entre ells (i no amb la resta del món com fins 
ara), i 
b/ No puguin fer xats ni videoconferències entre ells ni amb ningú extern 
(com fins ara).  
 
•  El format de l’autorització s’ampliarà per que compleixi amb la legalitat 
(explicant els detalls dels serveis) i s’enviarà una nova autorització a totes 
les famílies DMS al setembre/octubre. 
 



•  En la nova autorització s’informarà de la opció que proposa el centre per 
a les famílies que no vulguin signar l’autorització. El Consorci proposa 3 
opcions i serà l’escola qui decideixi quina utilitza. A nosaltres ens semblen 
les tres correctes sempre que existeixi la opció i es comuniqui en 
l’autorització. 
 
•  Consorci i escola seran més sensibles amb la identitat digital dels menors 
i per als nous comptes a partir de l’any vinent, en cap cas posaran el nom 
sencer de l’alumne. Als comptes actuals ja fem tard i Google ja els ha 
processat. 
  
En definitiva, el Consorci ha entès bé la problemàtica i s’ha implicat per 
buscar-hi solucions. Hi ha compromís de solució. 
 
Tot això s’ha comunicat a la FAPAC (pel que fa a la resta de centres, i no 
només depenent del consorci de Barcelona, sinó a nivell autonòmic). La 
FAPAC ha demanat permís per enviar l’informe que vam fer sobre el 
projecte GAfE a la resta d’AMPA/AFA associades. La Junta ho ha 
autoritzat i l’Alex els ha enviat la mateixa versió remesa a la direcció de 
l’escola i que té el Consorci. 
 
 
Punt 6. Preparació reunió delegats 
 
El proper dia 11 de juny, a les 20:00h, hi ha reunió amb els 
delegats/delegades que te per objecte el convidar-los/les a participar en la 
confecció del pressupost per al proper curs, mitjançant una discussió oberta 
sobre els objectius de l’any vinent, sobre allò que pot interessar fer més o 
menys prioritari. Es tracta de saber quines són les preocupacions de les 
famílies, o quines idees aporten. 
 
Amb urgència s’enviarà convocatòria, adjuntant documentació econòmica 
preparada per en Pep i que acompanyem annexa: resum de les partides de 
despesa actualitzada + Pressupost 2014-2015. 
 
 
Punt 7. Extraescolars 
 
La Núria aporta el fulletó explicatiu de l’oferta d’extraescolars de Diver’s 
pel curs vinent, i explica les opcions i variacions (d’extraescolars que oferta 
Diver’s o no) que s’han fet i per què estan motivades. Entre d’altres, 
trobem el desdoblament del bàsquet, pre-esportiu per 1r, anglès creatiu per 
P4 i P5, dos nivells pels escacs, hoquei dependrà de si hi ha quòrum o no... 



Inicialment (i això pot canviar depenent dels quòrums i les iniciatives), els 
divendres no s’ofereixen extraescolars perquè hi ha molta poca demanda i 
moltes absències. 
 
Tema apart, un pare de l’escola oferta una extraescolar de francès. L’AFA 
demanarà que prepari un projecte amb els ets i uts del programari 
pedagògic i els costos, i se li explicaran els quòrums mínims i qüestions de 
procediment. També es comentarà amb l’escola la proposta, com correspon 
en els casos de propostes d’impartir idiomes. 
 
Hi ha d’altres ofertes d’extraescolars proposades per tercers –Lego 
MindStorm, Reforç Escolar-, llur viabilitat també s’analitzarà. 
 
 
Precs i preguntes. 
 
Ingrés nou vocal a la Junta 
  
S’aprova l’ingrés de l’Elisa Puigdomènech a la Junta, com a vocal. Com 
sempre, i a títol purament formal, quedarà pendent solsament de la 
ratificació que es fa en Assemblea. 
 
 
Pressupostos per canviar les xarxes protectores dels patis 
 
La Comissió de Gestió del Manteniment aporta tres pressupostos. Un és 
només del material, i puja 352.-euros. Els altres dos s’eleven molt més 
(entre 900.- i 1800.-euros), perquè inclouen la instal·lació.  
Es vota favorablement a canviar les xarxes i s’inclourà la partida en el 
pressupost del curs 2015-2016. 
Sobre el tendall, que cal substituïr (el que hi havia es va llençar, perquè 
estava molt vell), en Fernando contactarà amb l’Alfredo per saber 
referències. La intenció és instal·lar-lo quan abans millor. 
 
 
La reunió acaba a quarts d’una. Es convoca la propera reunió pel 9 de 
juliol, a les 21 hores, fent el necessari per a fer arribar aquesta convocatòria 
i ordre del dia. 
 
 
Amaia Clemente      Sergi Grau 
President       Secretari 
 


