ACTA JUNTA AFA EDUMAR 30 MAIG 2018

Sessió núm: 04/18
Caràcter: Ordinària
Data: 30 maig 2018
Horari: 17.30 a 19.30h
Lloc: Menjador de l’escola
Assistència:
Miguel Moreno, president
Mar Ibáñez, vicepresidenta
Montserrat Negrín, secretària
Àlex Vogl, tresorer
A més hi han assistit 15 socis i sòcies
Convidats:
 Delegats i delegades de tots els cursos
 Pares i mares membres del Consell Escolar
 Integrants de les comissions
 Tots els pares, mares o tutors que vulguin assistir
Ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior
2. Seguiment comissions
3. Nou escenari d’associats i quotes
4. Extraescolars 2018/19
5. Institut-Escola
6. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació Acta anterior
S’aprova per unanimitat l’acta anterior
2. Seguiment Comissions
a. Comissió Institut Escola (punt 5 ordre del dia)
i. Es presenta els integrants de la nova comissió. La Mar Ibáñez serà la
representant de la Junta en aquesta comissió.
ii. Es farà una recollida de signatures de les famílies. Es presenta el document
de signatura per aprovar-ho. Seria bona idea que la recollida de signatures
es fes de forma directa amb els delegats de les classes. Podran firmar pare
i mare.
iii. A la propera assemblea es proposarà si es desitja continuar o no amb el
projecte, tot i que en aquests moments l’escenari d’aconseguir-ho és
complicat, perquè no són necessàries més places de secundària al municipi.

iv. Prèvia a la recollida de signatures, s’intentarà fer una xerrada informativa a
més d’un correu electrònic on s’expliquin els pros i contres del projecte.
v. S’informa que la direcció de l’escola està d’acord amb aquest nou projecte.
vi. Es proposa el proper dia 4 de juny per fer reunió informativa a les famílies.
b. Comissió Menjador
i. Es comenta si els monitors vigilen o no el que els infants mengen en
carmanyola.
ii. Es comenta que per part de Bon Profit no coneix quins són els usuaris de la
carmanyola.
iii. Se sol·licita que la Comissió del menjador presenti un resum de la situació.
c. Comissió Extraescolars (punt 4 ordre del dia)
i. Es presenten les Extraescolars per al Curs 2018-2019.
ii. El quadre es presenta en l’Annex I d’aquesta acta.
iii. La Direcció de l’escola ha sol·licitat poder recollir els infants de I3 que facin
extraescolars 15 minuts abans de la sortida perquè no vegin que uns es
queden i altres marxen amb les famílies. S’ha sol·licitat pressupost a FPT per
això. Es votarà si es desitja que sigui així o no. Es comentarà amb direcció
aquest tema.
iv. Es proposa enviar formulari amb enquesta de satisfacció de les
extraescolars d’aquest curs.
v. S’intentarà afegir una classe de ball els dijous per a la Comunitat de Grans.
vi. S’apunta que les famílies de 5è no poden incloure cançons a la festa de fi
de curs que siguin discriminatòries.
vii. Resultats de la votació per a l’acceptació de les activitats extraescolars
2018-2019:
1. Vots a favor: 10
2. Vots en contra: 1
d. Comissió Sisena Hora: La Comissió de la Sisena Hora exposa que el resultat de
l’avaluació de qualitat d’aquesta hora és molt alta i s’ha obtingut un resultat molt
satisfactori respecte als continguts i, sobretot, a la feina de l’equip de monitoratge
que l’imparteixen. Per a que totes les famílies estiguin al corrent d’aquest resultat,
se sol·licita a la comissió que creï un informe de l’avaluació realitzada i els resultats
obtinguts per enviar-ho a les famílies i es pugui saber la tasca que s’està realitzant.
3. Nou sistema d’associats i quotes
a. S’informa que s’ha fet una reunió amb els responsables dels Serveis Territorials
referent a l’hora complementària que s’imparteix a l’escola. Confirmen que aquesta
hora i el pagament de la qual no pot ser en cap cas obligatori. És a dir, una família
pot decidir no fer ús d’aquesta hora i no pagar-la. Aquesta hora pot rebre el nom
que es consideri però mai pot ser obligatòria.
b. A l’Annex II d’aquesta acte s’exposa el nou sistema de tarifació, amb imports
aproximats.
4. Torn Obert de Paraula
No hi ha comentaris

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

La secretària

Vist-i-plau
El president

