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Essent les 21.00h, iniciem la reunió de junta ordinària amb els següents temes:
Formalitats
-

En breu es formalitzaran a l’escola les eleccions als membres del consell escolar. Per
part de l’AFA també cal nombrar un representant. Un cop feta la consulta a tots els
membres de la junta, hi ha una única candidatura voluntària i per tant la Fina Munar
mare de 3r i 2n i actual representant del col·lectiu de pares al consell serà la nova
representant de l’AFA al consell escolar.

-

S’informa de la finalització de la instal·lació de la pèrgola al pati de primària, projecte
subvencionat al 50% aproximadament per la subvenció que rebem del Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.

-

S’informa del projecte de patis engegat per l’escola per aquest 2018. S’acorda de
formar una comissió mixta amb membres de l’AFA i de l’escola per crear un projecte
comú i conjuntament engegar una jornada de cooperació i transformació del pati, on
participin professors, famílies i alumnes. La primera reunió conjunta es realitzarà el
proper 22 d’octubre a les 16.45h

-

Feta la crida via delegats, disposem de 4 famílies disposades a crear la Comissió
d’atenció a la Diversitat, amb l’objectiu de lluitar per vetllar per la igualtat
d’oportunitats a totes aquelles famílies que tinguin infants amb necessitats especials,
sigui de la naturalesa que sigui.

Projectes
Es presenta el projecte dels aires condicionats.
Parlem d’un cost de 45.990€ en la instal·lació de 12 equips i de 26.985€ en la de 6 equips.
Obtindríem un descompte del 10% aproximadament amb un ppago del 70%
A aquests imports, segons normativa caldria incloure intercanviadors i el cost pujaria a
82.688€ per 12 equips o 47.731€ per 6 equips
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Degut al alt nivell d’inversió acordem, en primera instància presentar el projecte a la Direcció
de l’escola per a la vegada presetar-lo a SSTT i obtenir-ne l’autorització i un cop obtinguda,
organitzar accions especials per captar fons per a la instal·lació dels equips.
Per altra banda, es comenta la possibilitat de pressionar a SSTT perquè faci una actuació
part d’ella exposant els registres de les temperatures a les aules, molt per sobre de la
normativa actual.
Un cop disposem de l’aprovació del projecte, es comenta la possibilitat d’organitzar de nou
els berenars els divendres per part de famílies voluntàries on els fons es destinarien a aquest
fi.
Atenció a la diversitat
S’exposen vàries vies d’actuació dins l’àmbit de la diversitat que millorarien el benestar dels
infants afectats.
-

Necessitat de la creació d’una USE al poble. Cal fer un diagnòstic dels casos detectats i
analitzar-ne la viabilitat. Cal anar de la mà del departament i l’Ajuntament per poder
obtenir aquestes dades i poder fer següents passes. Es manifesta que actualment ja hi
ha famílies al poble que es deriven a Sabadell per la impossibilitat de donar escolaritat
en alguns casos.

-

Es demana a tots els vocals de les comissions que facin arribar a la tresorera, els
pressupostos per aquest nou curs a fi de presentar el pressupost general a
l’assamblea del mes de novembre

-

Possibilitat de que docents externs puguin entrar a les aules a donar suport als infants
amb nnee

-

Analitzar la possibilitat d’augmentar les hores de reforç d’educació especial a l’aula

-

Monitors d’extraescolars formats per atendre necessitats especials i extraescolars
adaptades a aquest col·lectiu
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Menjador
Portem aproximadament un mes amb la nova empresa de menjador La Vostra Cuina i la
valoració per part de la comissió de menjador és molt bona. Els comentaris rebuts en
general, són satisfactoris i no hem rebut incidències importants a banda d’alguna adaptació
de menús d’intolerants
La Vostra Cuina ha dotat el menjador de tots els elements que mancaven o que facilitaven la
feina dels professionals a la cuina.
Com a novetat, s’ha engegat un nou projecte on els alumnes, a partir de 3r comencen a
servir-se ells el menjar, amb la supervisió del monitor assignat i sempre tenint en compte uns
mínims.
El menjador disposa amb el nou rati de 5 monitors addicionals als que teníem habitualment i
tot el personal ha estat subrogat per la nova empresa.
Aquest any hi ha prevista la inversió per part de l’empresa entrant de una nova nevera i un
sistema d’osmosis.
Extraescolars
Actualment hi ha uns 300 infants realitzant activitats extraescolars a l’escola
A l’espai de migdia ja no hi ha cabuda d’organització de noves activitats i a la tarda gairebé
també està tot complert.
S’han engegat 20 activitats extraescolars diferents, un total èxit de participació.
Es seguirà mantenint el sistema de traspàs de custòdia dels infants entre escola i monitors
d’extraescolars.
Està prevista l’exhibició de les activitats extraescolars el proper 15 de desembre, en el decurs
de la Festa de Nadal.
S’acorda que aquelles famílies que no hagin satisfet la quota de soci a final del mes
d’octubre, no podran continuar l’activitat extraescolar.
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S’acorda comentar amb la Direcció la possibilitat de contractar voluntàriament una pòlissa
d’accidents pels espais no lectius de l’escola. El cost de la mateixa és de 4 euros anual.
Festes
Enguany l’AFA organitzarà de nou la festa de Nadal. Es començaran a plantejar les activitats
a organitzar i els recursos necessaris
L’escola organitzarà la festa de la castanyada, amb entrada oberta a les famílies i demanen
la nostra col·laboració.
Socialització
Novament el projecte de socialització obté un alt índex d’adhesió. Aproximadament un 80%
dels alumnes socialitzen .
Tots els alumnes tenien tots els seus llibres el primer dia de curs sense incidències, a
excepció d’alguna inscripció de darrera hora.
Escola de Famílies
Aquesta comissió compta amb la incorporació de dues noves vocals i en aquests moments,
es troben realitzant la planificació de les activitats a realitzar aquest curs.
Comunicació
Actualment hi ha aproximadament 245 famílies sòcies. Aquest mes d’octubre es farà la
domiciliació del càrrec.
En breu es procedirà al canvi formal de tots els elements relacionats amb l’AFA amb la nova
denominació (web, e mails...)
Roba
Ja tenim nou proveïdor per la roba i en breu es farà la comunicació a totes les famílies per
poder realitzar les comandes via formulari. S’acorda establir dos períodes de petició de roba
(estiu / hivern)
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Altres temes sobrevinguts
Ja es disposa de la loteria de l’escola i hi ha talonaris a disposició de les famílies
Es proposa la realització d’una assemblea participativa on les famílies puguin participar en un
taller de noves propostes a l’AFA, i on puguin sortir noves propostes.
Acords per la propera reunió
-

Convocatòria Assemblea general mes de novembre

-

Reunió amb la Direcció per presentar projecte climatització

-

Aportar pressupostos a Tesoreria

-

Reunió de comissió de patis

-

Primera reunió atenció a la diversitat

