
Cardedeu,   29   d’octubre   de   2020,   21   h   
  

Es   reuneixen   via   telemàtica:     
Gemma   Vila,   Laura   Puyo,   Rosa   Serra,   Sara   Benito,   Alba   Garriga,   Mariona   Batlle,   Marta,   
Aida   Escosa.   
  
  

1. Grup   de   treball   de   famílies   d’altres   escoles:   “Parlem   de   l’horari”.   
La  Rosa  ens  explica  que  des  de  l’AFA  de  Can  Manent  s’han  posat  en  contacte  amb                  
ella  per  tal  d’explicar-li  que  segueix  en  marxa  un  grup  de  persones  de  l’entorn                
escolar  de  Cardedeu  que  han  tornat  a  posar  sobre  la  taula  el  debat  de  l’horari                 
escolar.  Ens  demanen  difusió  i  si  algú  de  la  nostra  escola  estaria  interessada  en                
formar  part  d’aquest  grup.  De  la  reunió  no  ha  sortit  ningú  voluntari,  acordem  fer-ne                
difusió   juntament   amb   les   comissions   de   l’AFA.   
  

2. Propostes   Santa   Cecília   
Per  Santa  Cecília  es  celebra  la  setmana  de  la  música.  Fins  ara  l’escola  demanava                
col·laboració  als  pares  i  mares  per  tocar  o  cantar  una  cançó  el  dia  que  es  fa  el                   
concert.  Ens  plantegem  com  es  farà  aquest  any,  ja  que  les  famílies  no  podem  entrar                 
a  l’escola.  Potser  es  pot  gravar  el  concert  i  penjar-lo  al  canal  de  youtube  de  l’escola?                  
Es  pot  animar  a  les  famílies  a  gravar-se  tocant/cantant  una  cançó?  Traslladem              
aquests  dubtes  a  l’escola  i  ens  posem  a  disposició  per  fer  una  festa  de  santa  cecília                  
adaptada.     
  

3. Estat   dels   diferents   manteniments   pendents   a   l’escola   
A   data   de   29   d’octubre   resten   per   fer:   

- instal·lar   vàlvules   termorreguladores   als   radiadors   de   la   calefacció,   hi   ha   
aules   on   fa   molta   calor   i   aules   on   fa   molt   de   fred.   

- instal·lació   del   turonet   al   pati   d’infantil,   plantació   d’arbres   al   pati.   
- finalització   de   la   vorera   de   l’edifici   d’infantil.   

Totes  les  actuacions  estan  aprovades  per  l'ajuntament  i  es  van  comprometre  a              
executar-les  durant  el  curs  2019-2020.  A  data  d’avui  no  n’hi  ha  cap  resolta.  Decidim                
reclamar   via   instància.     

  
4. Estat   de   comptes   i   de   les   comissions   bancàries   

A   data   de   29   d’octubre   i   després   del   cobrament   de   les   quotes   de   socis,   disposem   de:   
- 380   euros   en   efectiu   
- 8.037   euros   al   compte   

Queda   per   cobrar   la   subvenció   anual   i   l’aportació   per   a   les   bossetes   per   part   de   
l’ajuntament.   També   hi   ha   socis   pendents   de   cobrar.   
Ens   queda   per   pagar   el   50%   de   la   inversió   que   hem   fet   al   pati.   
  

5. Estat   de   socis,   cobrament   quotes   
Hem  tingut  algun  rebut  retornat,  en  els  propers  dies  ens  posarem  en  contacte  per                
saber  si  aquestes  famílies  volen  donar-se  de  baixa;  també  tenim  alguna  inscripció              
amb  errors  des  de  l’any  passat,  també  s’ha  de  contactar  amb  aquestes  famílies  per  a                 
poder   passar   les   quotes.   Tenim   un   aproximat   de   200   famílies   sòcies.   
  



6. Castanyada   
L’Emili  passarà  a  buscar  el  bidó  que  ens  falta  per  La  Fusteria.  L’escola  ens  ha                 
convocat  a  les  14h  per  a  torrar  les  castanyes.  Ens  hem  organitzat  per  a  ser  6  pax.                   
S’han   comprat   guants   i   5   kg   de   castanyes.   
  

7. Tancament   extraescolars   
Segons  el  decret  de  la  Generalitat  que  recull  les  noves  restriccions,  les  activitats               
extraescolars  resten  aturades  a  no  ser  que  es  facin  en  els  mateixos  grups  de                
convivència  de  l’escola.  Com  que  no  és  el  cas,  li  proposarem  a  Temps  Teu  si  vol                  
canviar  els  grups  de  les  extraescolars  per  a  què  siguin  el  grup  de  convivència  de                 
l’escola   i   així   mantenir   les   extraescolars   obertes;   sinó   haurem   de   tancar-les.   
L’acollida   no   es   veu   afectada   per   les   restriccions.   
  

8. Precs   i   preguntes   
S’uneixen  a  la  reunió  2  famílies  nouvingudes  a  Cardedeu,  comenten  que  no              
coneixen  l’escola  i  que  no  van  fer  una  reunió  prèvia  a  l’inici  de  curs  per  conèixer  la                   
tutora  dels  seus  fills,  l’escola...  Hagués  estat  bé  una  acollida  més  càlida  per  part  de                 
l’escola.   
  

  


