ACTA DE LA JUNTA PARTICIPATIVA
19 D’OCTUBRE DE 2018

1. Presentació de la nova junta i novetats
Es presenta la nova junta, les tasques que portarà a terme cadascun dels membres i
l’enfoc pretès entorn de tres aspectes: millora de la cohesió i coordinació recuperant
comissions i creant una figura de coordinació entre elles; reforçar transparència i
comunicació a través de tots els mitjans a l’abast (web, xarxes socials, cartelleria,
bústia física i virtual); i mirar de reforçar la participació (difusió de les activitats de
l’AFA, reunions en horaris més familiars, monitoratge…).
També s’explica que aquest any es farà panera enlloc de loteria, perquè és més
avantatjosa en quant al marge per l’AFA i es potencia el comerç de proximitat. Es
tracta d’una panera valorada en més de 1.000€ que inclou des de productes gurmet
(amb selecció per qui no vulgui porc, alcohol o al·lergògens) fins a una Nintendo
Switch, un àpat en família o una escapada. Les butlletes es vendran a 2,50€, i es
buscarà la col·laboració de tots per distribuir-les. Com que no fem loteria però hi ha
un número històricament vinculat a l’escola, es comunicarà per Tokapp on venen
aquest número per tal que qui vulgui el pugui comprar.
Per part de la junta es proposa una donació de 0,50€ a l’alumnat de 6è de cara al
viatge de fi de curs per cada butlleta que venguin (un 20% del preu). Surt una altra
proposta per donar-los un 3% de la venda total.
Es parla de la neteja del quartet de l’AFA i de la compra, ja aprovada anteriorment,
de l’armari per poder tenir tot més endreçat.
També es comunica que s’està redactant una nota sobre la protecció de dades dels
socis de l’AFA per tal d’acomplir la nova legislació al respecte.
Les dades actuals assenyalen que al voltant d’un 72% de famílies són sòcies de
l’AFA, en un percentatge sensiblement inferior a la mitjana dels centres públics de
primària de Catalunya (83,4% segons dades de la FAPAC). Es proposa una
enquesta entre els no-socis per aprofundir en les causes d’aquesta baixa participació
i mirar de revertir-la.

2. Estat de comptes i pressupostos
Es comenta breument el pressupost del curs passat i del que ara comença. Les
dades es compartiran a la web i via enllaç al missatge de TokApp que s’enviarà per
convocar l’assemblea. Les comissions ja han enviat el seu programa de treball i el
pressupost associat per aquest curs, que es presentaran a l’assemblea per
aprovació.
Respecte els comptes per aquest nou curs, es remarca que, en funció dels resultats
de la panera, hi pot haver un marge més o menys gran per noves idees, propostes,
etc. que s’haurà d’encarar a partir del segon trimestre.

3. Precs i preguntes
La recuperada Comissió de Festes explica que organitzaran les festes d’aquest curs
fent crides per tenir reforç en moments puntuals. Per començar, a la Fira de
Comissions del proper 26 d’octubre, posaran una urna per tal que les famílies puguin
donar idees per la temàtica de Carnestoltes; aquestes idees es compartiran amb
l’escola per cribar les que no encaixin en la línia educativa, etc. I se n’escolliran tres
per a portar a l’assemblea i decidir la temàtica del Carnestoltes 2019.
Hi ha un debat sobre el model d’adaptació/entrada relaxada. Aquest curs s’ha
modificat el model, passant d’unes 6-8 setmanes del curs passat a 2 setmanes, i
recordant-ho amb 2 dies d’antelació abans de finalitzar l’entrada de les famílies a
l’aula. Les famílies de P3 exposen que, davant la consulta a l’escola, es van trobar
una resposta taxativa i poc empàtica. Es recorda que és l’escola qui decideix el
model educatiu. No obstant això, es recullen les inquietuds de les famílies i es
traslladaran a l’escola.
També sorgeix la idea de proposar que les portes obertes es facin en diferents dies
per a cada curs per tal que les famílies amb més d’un infantil a l’escola puguin anar a
l’aula dels seus fills i filles dedicant un temps més relaxat i no haver de fer malabars.
També es recull per exposar-ho a l’escola.
Per últim, es trasllada la queixa sobre el model de sorteig d’extraescolars, que
prioritza els matriculats al juny/juliol respecte al matriculats al setembre. Això pot
discriminar les famílies noves de P3, per desconeixement del sistema. La Junta
informa que n’és conscient i que ja s’ha consensuat amb la comissió d’extraescolars
que es treballarà un nou sistema de cara al curs vinent.

4. Ordre del dia de l’Assemblea
S’aprova l’ordre del dia de l’assemblea, prevista pel 9 de novembre, amb el següent
ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació acta anterior.
Recompte de socis.
Aprovació comissions noves i recuperades.
Tancament pressupost 17-18.
Aprovació pressupost 18-19 i plans de treball.
Aprovació nota protecció de dades.
Aprovació suport 6è loteria. Propostes: 0,50€ de les butlletes venudes
o un 3% del total venut
Elecció temàtica de Carnestoltes.

Amb la convocatòria d’assemblea s’enviaran tots els documents pertinents per tal
que tothom pugui fer-ne revisió amb antelació.
Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió en l’horari establert.
L’assistència ha estat de 22 persones, i el servei de monitoratge ha atès 12 nens/es.

Noemí Cortejosa Sanchez (Secretària)

