
Acta_AFAEscolaAnglesola_30112017

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINARIA DE L’ASSAMBLEA DE L’AFA ESCOLA ANGLESOLA

Acte Reunió Ordinaria de l’Assamblea de l’AFA Escola Anglesola
Dia 30 Novembre 2017 (18h – 20h)
Lloc Escola Anglesola
Assistents Majoria de socis
Ordre del
dia

Assamblea General Ordinaria convocada per la Junta de l’AFA Escola
Anglesola a 15 de Novembre de 2017 amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta reunio anterior
2. Situacio AFA
3. Funció i organitzacio
4. Menjador
5. Extraescolars
6. Consell escolar
7. Obres
8. Horaris
9. Altres

Desenvolupament de la Reunió
1. Lectura i
aprovació
acta reunio
anterior

Es fa la lectura de l’Acta de la Assamblea de la Junta del AFA Escola
Anglesola de 6  d’octubre de 2017.

El President del AFA (Carles) explica que els temes que es van tractar a la
reunió anterior ja s’han comentat amb l’equip directiu de l’escola i ja s’han
millorat.

ACORDS:
a/ L’Acta de la Assamblea de la Junta del AFA Escola Anglesola de 6
d’octubre de 2017 es aprovada per unanimitat dels assistents.

2. Situació
AFA

El Tresorer de l’AFA (Arnau) explica la situación en que es troba la
constitució del AFA:
- Inscripció. L’Acta de constitució s’ha presentat al Registre

d’Associacions. Pendent de confirmació de la inscripció.
L’Arnau ha pagat tassa d’inscripció de 60 Eur.

- Hisenda. L’alta a hisenda està pendent. Cal sol·licitar NIF. Es sol·licitarà
NIF sense activitats econòmiques. Sempre es pot donar alta més
endavant en acivitats economiques si volem contractar serveis /
adquirir bens.

- Firma digital. Es planteja que de cara al futur pot ser pràctic
demanar-ho.

3. Funció i
organitació

El Tresorer de l’AFA (Arnau) fa proposta en quan a organització del AFA
- Es proposa gestionar AFA a través de petits grups de treball que

després traslladin propostes a l’Assamblea:
· La Junta s’encarrega de qüestions generals
· Es proposa crear comissions per gestionar qüestions concretes: obres
/ menjador / extraescolars / pedagogics....
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· Assamblea del AFA (tots): reunions periodiques. La Junta i Comissions
explicarán les gestions que han estat fent i es decidirán aquelles
qüestions que necessitin aprovació de l’Assamblea del AFA.

- Comunicació interna AFA. Es proposa crear grup de whatsaap on
participin membres de la Junta del AFA, els delegats de classe i un
membre de cada comissió.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Crear comissions d’obres, menjador i extraescolars.
b/ Assamblea ordinaria del AFA: fer dues reunions per curs: setembre /
mitjans de curs.
c/ Propera reunió de l’Assamblea de l’AFA: Febrer 2018
d/ Comunicació interna: grup de whatsaap on participin membres de la
Junta del AFA, els delegats de classe i un membre de cada comissió

4. Menjador El President de l’AFA (Carles) comenta:
- Sembla que ja ha anat millorant el menjador i s’ha donat solució a la

majoria dels problemes que es van tractar en la reunió anterior.
- Proposa crear comissió de menjador i que la comissió de menjador

s’encarregui de valorar aspectes com el menu, estona de menjador,
entre altres.

Deliberacions:
- Es proposa incorporar un monitor al migdia que pugui parlar en angles

i fer activitats en angles amb els nens. Es proposa que la comissió de
menjador i la comissió d’extraescolars es coordinin per aques tema.

- La Noemí (mare del Leo) explica que sembla que els càstigs continuen i
es proposa parlar amb l’escola per a tractar aquest tema.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Membres de la comissió de menjador: Gemma Abad / Noemí Lopez /
Diego Alvarez / Lidia (mare del Guim) / Magalí Ronconi / Clara Cervelló.
b/ Primer temes a tractar de la comissió de menjador: càstig dels nens /
angles / menu.

5.1
Extra-escola
rs:
Minicasalet
/ Casal Estiu

El President de l’AFA (Carles) comenta:
- JUNY – “MINICASALET”. El mes de juny l’escola fa horari de 9 a 12,30. El

servei menjador es de 12.30-2.30. Es planteja fer un “minicasalet” fent
extraescolars o permanencia fins les 4 -4.30. Es necessita suficient
massa critica. Es pregunta en general qui estaría interessat. Un nombre
substancial de families alcen les mans i es considera per el president
que seríen suficients per a poder plantejar el “minicasalet”.

- JULIOL – “CASAL D’ESTIU”. La Marta (Closques) va coemtnar que per a
poder organitzar un casal a estiu a l’escola es necessita un mínim
numero de nens. Seríen 5 setmanes (es pot fer 1, 2, 3, 4 o 5). Es
necessiten suficients families. Es proposa fer un sondeig (no vinculant)
per saber quantes families estarien interesades.

Deliberacions:
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- Es comenta que en aquests moments es dificil saber amb certesa si les
families estaran interessades, pero en qualsevol cas s’indica que el
sondeig es orientatiu per a poder començar a treballar per organitzar
un casal si hi ha suficients families interesades i que no vincularà a
ninguna familia.

- Es comenta que dependrà del que s’ofereixi en el casal d’estiu. Es veu
que Closques fa casals molt guapos, però s’està d’acord en que cal
veure que ofereixen i els preus. Es proposa també mirar altres
empreses si es possible (cal conèixer quin acord hi ha entre closques i
l’escola).

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Fer un sondeig entre les families per a declarar la intenció els que tenen
la voluntat de que el seu fill/filla participi en el casal d’estiu (no vinculant)
b/ Primer temes a tractar de la comissió de extraescolars: minicasalet /
casal d’estiu / bases del concurs per al casal d’estiu (objectiu: projecte
guapo i pressupost ajustat).

5.2
Extra-escola
rs:
setmanals

El president de l’AFA (Carles) comenta:
- Es planteja si hi ha interés en fer mes extreaescolars, en concret els

dies en que no va sortir cap extraescolar: dilluns i dijous
- Arees que enten que podrien interesar es musica, angles.... En relació a

angles es proposa un monitor a l’hora de migdia que parli angles i faci
activitats en angles amb els nens. Segurament ja de cara al proper curs
que serà necessari més personal.

Deliberacions:
- Algunes families comenten que el Toni va comentar que es millor que

escoltin angles cada dia, que no pas una hora a la setmana. Integrar
personal en angles en vida cotidiana deia que estava molt bé. Algunes
families comenten que la Migdalia també opinava el mateix.

- Debat: angles com extraescolar o integrat a l’hora de dinar? Diferents
visions. Una familia es mostra en desacord inicialment en integrar
angles al migdia. Es proposa també integrar-ho a l’horari escolar, si bé
es comenta que això ja es més potestat de l’equip directiu. Si que es
veu be comentar si es poden agafar estudiants en pràctiques de parla
anglesa per a integrar l’angles durant horari escolar.

- Persona anglesa: es debat si de closques o triada per AFA.
- Es proposa extendre l’angles (monitoratge en angles) de cara al any

vinent a acollida (mati) i permanencia (tarda).
- Es proposa plantejar dues opcions a l’equip directiu de l’escola: (1)

Personal internacional en practicas per integrar-los en horari escolar
(any viene); i (2) Closques: monitor addicional (any vinent) i, per
aquest any, si es posible contractar un monitor adicional i l’AFA cobreixi
les despeses.

- Es comenta que totes aquestes qüestions s’hauran de tractar a la
comissió extraescolars. La comissió de extraescolars, un cop tingui tota
la informació i pressupostos, farà proposta a la Assamblea del AFA per
aprovació.
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- Primer temes a tractar de la comissió de extraescolars: angles /
analitzar quina es la relació amb closques / mirar altres empreses /
Mirar contracte closques.

- Arnau Proposta � Comissió pedagogica: gestionar si les nostres idees
s’adequen amb projecte pedagogic. Incloent extraescolars. Si bé,
s’indica que en aquest moment no es necessari i s’aparca de cara al
futur quan l’estructura de l’AFA i l’escola sigui més gran.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ No hi ha la voluntat de organitzar extraescolars dilluns o dijous durant el
curs 2017-2018. S’acorda mirar-ho ja de cara curs vinent (2018-2019).
b/ S’aprova que s’integri l’angles a l’escola.
Es plantejaran dues opcions al equip directiu de l’escola: (1) Personal
internacional en practicas per integrar-los en horari escolar (any viene); i
(2) Closques: monitor addicional (any vinent) i, per aquest any, si es posible
contractar un monitor adicional i l’AFA cobreixi les despeses. La comissió de
extraescolars, un cop tingui tota la informació i pressupostos, farà proposta
a la Assamblea del AFA per aprovació.

5.3.
Extra-escola
rs: comissió

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Membres de la comissió de extraescolars: Isabel Alvarez / Sofia
Guerrero / Yolanda Cortes / Carme Poll / Cristina Ferro / Belén Menchón /
Merce Segura / Jordi Perez / Marta  Vidal / Carles Riau / Izaskun
b/ Primer temes a tractar de la comissió de extraescolars: angles / analitzar
quina es la relació amb closques / mirar altres empreses / Mirar contracte
closques.

6. Consell
Escolar

El president de l’AFA (Carles) comenta:
- Proporciona informació general sobre el Consell Escolar (em remeto al

e-mail de l’equip directiu de l’escola). S’informa que s’ha iniciat el
procés per escollir els representants al consel escolar i explica
breument per a que serveix.

- Representants al consell escolar: 1 representant AFA (ha de ser part de
la Junta del AFA) i 2 representants families

- Votació 12 desembre per a escollir els dos representants de les
families.

- Meses electorals constituides: llistat afora.
Deliberacions:
- Algunes families comenten que estan interesats en presentar-se.
- Es preguntarà a quina hora es fan per poder presentar candidatures.
- Es proposa si el representant del AFA serà un membre de la Junta del

AFA actual o podría ser el candidat que quedi tercer en les eleccions al
consell escolar. Es considera que la segona opció es més complicada i
s’opta per a que el representant de l’AFA sigui un membre de la Junta
del AFA. S’ofereixen voluntaris el President (Carles) i el Vicepresident
(Victor).
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ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Que el representant de l’AFA al Consell Escolar sigui un membre de la
Junta del AFA.
b/ S’aprova que el representant de l’AFA al Consell escolar serà Victor Bové.

7. Obres El president de l’AFA (Carles) comenta:
- Previsió de que les obres de l’edifici actual acabin el 30 de novembre.
Deliberacions:
- Coloms: posades tapes / posaran pinxes / Presupost per posar alguna

cosa per fer mes opac vista del pati.
- El Joan (pare de Pau) proporciona informació sobre la situació de les

obres de la nova escola: S’ha atorgat projecte tecnic a despatx
arquitectura. En un mes han de finalitzar contractació. Ara tenen 5
mesos per redactar projecte. Moment decisiu de disseny. Moment en
que podem incidir mes en com serà escola. Despres d’aquest 5 mesos
s’adjudicarán obres per iniciar construcció.

- Coses a tenir en compte: solar petit (construcció vertical / patis
coberta), alguns edificis de l’illa potser s’han de conserva pq estan
catalogats, proposta Toni de mantenir aquesta part com cicle inicial i
l’altre part com cicle mitjà. Si bé es comenta que Itaca reclama aquest
edifici.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Membres de la comissió d’obres: Victor Bové / Joan Caba / Arnau Sastre
/ Eusebio (pare Leo)

8. Horaris El president de l’AFA (Carles) comenta:
- Ha preguntat a l’equip directiu perquè es plega a les 4. Equip directiu

comenta que consideren que es millor escorçar migdia perque sino
despres es fa massa llarg. També permet que nens pugui fer
extraescolars i no acabin massa tard. També han seguit tendencia
d’altres escoles de les Corts. Es pot compensar amb servei de
permanencia (al voltat de 10 nens).

Deliberacions:
- Families proposen compactar horari de 9 a 14 h (hores de classe). Els

nens que es quedessin a dinar sortirien igualment a les 16h ja que
l’hora de dinar seria de 14-16h. S’indica que hi ha estudis que recolcen
que es rendeix més fent horari compactat.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ Donar temps a les families per valorar la proposta plantejada de canvi
d’horaris i comentar-ho a la propera reunió (febrer) de cara al curs vinent.
b/ Comentar amb el Toni la proposta que fan algunes families de canviar
horari escolar per a conèixer la seva opinió.

9. Altres Deliberacions:
- Es proposa fer pàgina web de l’AFA per a compartir informació.
ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
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a/ S’aprova crear pàgina web de l’AFA per a compartir informació.
b/ S’acorda que en Miguel Alonso lideri aquest projecte.

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

__________________________________________
President – Carles Riau

____________________________________________
Secretari – Belén Menchón
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