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ACTA
ASSAMBLEA AFA ESCOLA ANGLESOLA

A continuación de la fundació del AFA Escola Anglesola i estant presents tots els socis
fundacionals del AFA Escola Anglesola (veure Annex A – llistat de socis) al domicili de
l’Associació, a Barcelona a 5 d’octubre de 2017, decideixen constituir-se en assamblea
universal.

DELIBERACIONS

1) Es delibera sobre la necessitat d’escollir delegats de classe per a fer de vincle entre les
mestre i les families en temes generals. Tots els socis estan d’acord en que cal nomener
delegats de classe. En la mateixa assemblea es nomenen els delegats de classe.

2) S’acorda a necessitat d’escollir un o dos representants del consell escolar. En la mateixa
assemblea s’acorden els representants del consell escolar.

3) Menjador. Es delibera sobre la situació del mejador i els monitors. Hi ha consens en que
el monitoratge ha de seguir la linia del projecte educatiu de l’Escola Anglesola i que s’ha
de intentar que el menu sigui més adient per als nens. Es considera convenient parlar
amb l’escola i proposar que un o dos pares puguin estar presents a l’hora de manjador
per a poder ajudar a detectar aspectes que es poden millorar. Es proposa que el
President de l’AFA Escola Anglesola parli el més aviat millor amb el Director de l’Escola
Anglesola.

4) Extraescolars: piscina. Inquietud de si hi ha prous monitos per acompanyar els nens a
piscina. Comentaris respecte el fet de que hi ha nens/nenes que no han pogut participar
en aquesta activitat extraescolar, es proposa buscar alternativa (crear més grups amb
número inferior de nens). Es considera necessari parlar-ho amb el director de l’Escola
Anglesola.

5) Pàgina web. Es delibera sobre la pàgina web de l’escola anglesola, que actualment
mostra imatges dels alumnes i llistat d’activitats fora escola sense necessitat de
contrasenya. Es proposa que el contingut estigui protegit mitjançant contrasenya.
S’indica que el director de l’Escola Anglesola va comentar que estaven treballant per a
protegir el contingut publicat a la pagina web. Es considera necessari parlar-ho amb el
director de l’Escola Anglesola.

6) Obres. Les families mostren interés en conèixer l’actual estat de situació de les obres i els
terminis per a completar les obres. Es mostra especial preocupació respecte la
instal·lació d’aire acondicionat (davant la manca de finestres a la planta baixa) i la
calefacció (davant la proximitat de l’hivern).

7) Comunicació. Es proposa comentar quina pot ser la forma més efectiva per a comunicar
les coses diaries amb les families amb l’objectiu de trobar un sistema satisfactori per a
tothom.
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8) Les families d’alumnes expressen l’interés en ajudar a l’escola anglesola en tot el que
sigui necessari.

9) Es proposa traslladar inquietuds al equip directiu de forma previa a la reunió entre
l’equip directiu i les families d’alumnes convocada pel 17 d’octubre 2017 per a poder
tractar les qüestions el dia 17 d’octubre.

I per consens, tots els socis fundacionals ACORDEN:

1) Nomenar com a delegats de classe:
a. P3A (Migdalia): Isabel Puey Nogués / Vanessa Lain Diez
b. P3B (Lidia): Magalí Ronconi / Carolina Martinez
Totes accepten el nomenament en el mateix acte.

2) Nomenar com a Respesentants del consell escolar: Clara Cervello (Mariona) i Gemma
Abad
Clara [***] i Gemma Abad accepten el nomenament en el mateix acte.

3) Traslladar inquietuds i propostes recollides en deliberacions 3, 4, 5, 6, 7 i 8 a l’equip
directiu de l’Escola Anglesola de forma prèvia a la reunió entre l’equip directiu i les
families d’alumnes convocada pel 17 d’octubre 2017 per a poder-les tractat durant la
reunió de 17 d’’octubre.

En particular, s’acorda que el President de l’AFA Escola Anglesola comenti les inquietuds
que han mostrat els pares, resumides en la deliberació 3 i 4, el més aviat millor amb el
Director de l’Escola Anglesola per a iniciar un diàleg amb l’escola Anglesola al respecte.

I per a que així consti, es firma la present a Barcelona a **** de **** de 2017.
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