AFA Maria Espinalt

Acta reunió AFA
Lloc i data
Institut Maria Espinalt, 29 d’abril de 2019
Assistents
• Junta directiva: Alicia Polo (presidència), Agustí Ortiz (vice-presidència), Begoña Navarro
(tresoreria), Inés Pérez (secretaria).
• Vocals i membres de les comissions: Araceli Julià (Festes), Daniel Cortés (Comunicació), Sandra
Montesinos (Barri), Jordi Saumell (Menjador), Imma Benet (Extraescolars).
• La Comissió d’Obres és absent. Inés representa com a membre.
Temes

Punts i acords
1. Lectura i aprovació acta anterior.
a. No s’ha fet. Es farà lectura conjunta i seguiment de punts a la
següent reunió, al punt 2.
2. Punts de l’ordre del dia.
a. Reunió sobre el menjador. Des de l’institut hi ha prevista una
reunió el 5 de maig. El Consorci demana dues tardes.
b. Seguiment de les preinscripcions. Han anat malament.
o Es debat sobre el problema d’imatge que té l’institut al
barri, amb casos concrets. D’aquí s’arrenca sobre la
necessitat de disposar de comissió de convivència al
Consell Escolar.
o Es comenta la necessitat de disposar d’un pla per a
l’assetjament. N’Agustí comenta que al seu institut (feina)
hi ha un protocol d’assetjament, l’aportarà per ser
adaptat, si escau.
c. Tutories.
o Es comenten diferents neguits sobre certes tutories: la
necessitat de marcar límits, de mantenir el respecte a
l’aula. Es demana que es traslladi a direcció que cal control
sobre les tutories: dates d’entrega d’informes, avaluacions
del professorat per part de l’alumnat, actitud davant
l’aula.
o Es comenten casos concrets.
d. Funcionament general.
o Trasllat de l’institut el 14 de juny. Es consulta si el Consorci
està d’acord amb la modificació del calendari lectiu, si hi
ha autorització.
o Notificació de les sortides. Caldria disposar de previsió de
les sortides a l’inici del curs (cas de sortides a França).
i. Ens cal saber-ho per posar-ho al web de l’AFA.
ii. El Consell Escolar ha d’aprovar les sortides.
iii. Es proposa que l’institut disposi d’una coordinació
per nivell i mostrar les sortides a una graella física.
Acta AFA 5 de novembre de 2018
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Data

Secretaria.

Es parlarà a la
reunió amb
direcció.
Es comentarà
amb Javier.

Agustí aportarà.
Es comentarà
amb Javier.

Es comentarà
amb Javier.

Es comentarà
amb Javier.
Es comentarà
amb Javier.
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3.

Torn de paraula de les comissions.
a. Comunicacions.
o Es presenta la nova web. La Sandra farà unes consultes
sobre protecció de dades, política de cookies.
o Es demana actualitzar les dades de les comissions.
o Es consulta si el menú de menjador es passa als grups
classe.
b. Extraescolars.
o Es comenten les activitats previstes per al proper curs, que
també dependran de les instal·lacions que tinguem.
o Es proposa que hi hagi activitats per a pares.
o Se’ns diu que cal controlar l’entrada i sortida de les
extraescolars, queden espais oberts.
o Es comenta l’activitat que ofereix El Gran Repte per a
l’estiu.
4. Precs i preguntes.
a. Informació de les diversificacions curriculars.
b. Xerrades d’orientació alumnat. Caldria disposar d’informació sobre
itineraris, batxillerats que s’oferiran.
c. S’ha de fer full per donar-se de baixa de l’AFA.
d. Es comenta que al calendari vacunal s’ha d’administrar vacuna Td
a segon d’ESO. L’any passat no es va posar.
e. Es comenta que caldria fer difusió de les activitats que fa l’AFA per
promocionar-nos: dotació de llibres, compres d’ordinadors,
activitats on es participa, SEER, la gestió del menjador...
o Es comenta que caldria incentivar la presència de l’AFA a
les jornades de portes obertes, inici de curs, portes endins.
o Es proposa realitzar una memòria d’activitats de l’AFA
anualment.
o Es proposa anunciar les reunions de comissions per
afavorir la presència, motivació i enrolament de noves
persones.
Es tanca sessió a quarts d’onze.
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