ACTA JUNTA, 17 DE SETEMBRE DE
2019

Assistents: Neus Carruesco, Ana Claur,Sergi Grau, Mireia Lanaspa, Pau Cabarrocas,
Jandro I Gina.
Comença la reunió a les 21:10h
Punt 1. Reunió Fem Escola
Presentació de l’AFA a la reunió del 19/09 de “Fem Escola” la Neus com a presidenta de la junta i el
Pau, Ana i Míriam com a vocals.
Comentem que seria bo que la direcció destaqués lo important que és col·laborar amb l’AFA.
Recaptar noves famílies a la junta.
Entrega del fulletó de l’afa a la reunió, l’any que ve es proposa que quan els mestres entreguin les
agendes el primer dia de classe prèviament col·locar-hi el fulletó informatiu a dins.
Punt 2. Calendari
La presi comenta que seria bó compartir (via drive) un calendari amb les actuacions que es repeteixen durant
l’any.
•

27 setembre a les 15:30h fins a les 17:00h a la Biblio - Benvinguts a l’AFA - La comissió de comunicació

•
•
•
•
•

11 d’octubre Crida a les Comissions
14 i el 17 d’octubre (a determinar) Junta extraordinària
8 de novembre a les 16:45 h – menjador de l’escola Assemblea AFA
Pendents de definir el 9 o 10 de novembre (matí/migdia) ITV
Març (data?) Dissabte ecològic

hauria de fer un fulletó simpàtic per posar a les agendes el dilluns 23 de setembre.

Punt 3. KanGo
NOU Kango (tema a parlar a coordinació)
El Districte va comunicar a finals de curs el tancament del projecte Kango, relacionat amb la mobilitat de
l’alumnat que es desplaça sol cap a l’escola amb transport públic.
Veient l’èxit de l’ús d’aquest servei un pare de Tàber a creat una APP que imita el mateix funcionament que
l’anterior Kango. Des de l’AFA proposem de comprar el material necessari per oferir de nou aquest servei a
les famílies.
El pare de Tàber faria la configuració i necessitaríem que secretaria es comprometés a engegar i apagar
cada dia l’aparell.
Per activar el servei cal:
•
•
•

Wifi
Telèfon
Caixeta per col·locar el telèfon

Punt 4.
Directrius de la festa de la l’Afa : escola conjuntament amb l’AFA, doncs és al festa de l’AFA
que organitzen els de Segon. També parlem que hauríem de tenir contacte amb els
organitzadors de al festa per conèixer i ajudar si cal l’estat de la festa, tallers, necessitats, …
Punt 5. Festa Major
Penjar cartells dels herois a l’entrada de l’escola per fer crida a les famílies (Ricardo té els cartells?)
Aprofitant que el dia de la festa major hi ha tantes famílies, proposem fer unes “bafarades” amb cartró
pluma amb el nom de cada comissió i penjar-les pel pati.
Punt 6. Comissió Biblioteca
El Sergi comenta que la biblioteca necessita un nou plantejament. Hi ha una dispersió, que s’arrossega un curs
sencer, entre els membres de la comissió que són mestres/monitors i els que són famílies. Així les coses, les
famílies s’estan quedant com a executores/múscul de tasques que pensa l’escola. És una manera ben legítima
de funcionar, si les famílies no tenen especial interès en la gestió, però compromet una mica el sentit del que ha
de ser una “comissió mixta”. Per això, aquesta comissió ha de treballar-se a la “Crida”, i buscarem persones a
les que els vingui de gust implicar-se en aquesta gestió i vulguin ser proactives.
Punt 7. Whatsup convivència
La vocalia de delegats i la comissió de comunicació li vol donar una volta al missatge enviat per la comissió de
convivència.
Punt 8. Web AFA
Presentació de la nova web a la propera junta.
Punt 9. Pressupostos
•
•
•
•
•

Nou Kango: 500€ +
Comissió Convivència: 800€ + per els educadors especials del casal
Comunicació: 1000€ +
Extraescolars:1.500€

Punt 10. Beques
La Mireia pregunta per les beques d’extraescolars?
Resposta Vero: Les beques d’extraescolars s’han de demanar a l’Albert i ell gestiona les de
Divers o deriva a altres proveïdors per la gestió de la mateixa.

Punt 11. Comissió Mobilitat
Proposem canviar el nom de la Comissió d’Autocar per “Mobilitat”, perquè acapari altres medis
de transport, doncs està sent un tema prou important que preocupa a moltes famílies, el Nou
KANGOO n’és un, el pàrking un altre, etc…

Gina Pla - Vocal

