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

Acte Reunió Extraordinaria de l’Assamblea de l’AFA Escola Anglesola
Dia 22 Gener 2018 (18h – 20h)
Lloc Escola Anglesola
Assistents 23 socis  + 2 socis representats
Ordre del
dia

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

1. Lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior [Acta
Assamblea AFA 30 Novembre 2017]
2.      Casal d'estiu: aprovació de l'empresa que organitzarà el casal.
3.      Altres.

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

Per manca de temps no es va poder tractar aquest punt. Es posposa fins a
la propera reunió de l’Assamblea de l’AFA.

Acta de l’Assamblea de 30 de novembre de 2017  - pendent d’aprovació

2. Casal
d’Estiu

- La comissió extraescolars fa una breu explicació de quin ha estat el procés
de selecció de les propostes per al casal d’estiu. Es tenien quatre
propostes: Closques, Pere Tarrés, Valors i L’Esguard. Després d’analitzar-les
es van triar dues per a sotmetreles a deliberació i aprovació en assamblea:
Closques i l’Esguard. (E-mail informatiu de comissió de extraescolars de
19.01.2018.
- Closques presenta la seva proposta. (Proposta Closques)
Q&A: (a) Monitors – prioritzen els de l’escola, tot depen del número de
nens; (b) Sortides – ratio superior a la normal (1 o 2 monitors més); (c)
Menjador – intenció treballar amb Fundació Futur (d) Suficients nens: 20
nens per torn (flexible).
- L’Esguard presenta la seva proposta.  (Proposta L’Esguard)
Q&A: (a) Menjador – es pot mantenir Fundació Futur o parlar amb una
nova empresa, elles treballen amb algunes empreses que tenen productes
ecològics i de proximitat; (b) Monitors – si hi ha interés es pot intentar
continuitat dels monitors actuals; (c) Ratio 1/10 (també quan fan sortides)
– es pot parlar si es vol ratio superior per sortides. Normalment ratio
superior primera setmana d’adaptació; (d) Adaptació – obertes a comentar
com fer l’adaptació, idees que es proposes: fer una activitat al juny amb els
infants i monitors per a que els coneguin i que la primera setmana sigui
més relaxada; (e) Mínim de nens: 10-11; (f) Horari complert: 9-16.30 o
9-17h (es pot parlar).
- Ambdues empreses subratllen la importància d’homologar el casal (data
limit: 30 gener): accès a beques i serveis de neteja. S’informa que
homologació comporta haver d’obrir casal externament per a que altres
infants també puguin accedir-hi. Infants de l’escola tenen prioritat per
obtenir plaça.
- Es debat menjador durant el casal d’estiu: (a) Fundació futur – es planteja
continuar amb aquest perqué sabem que funciona / (b) Altres – es planteja
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que pot ser interessant aprofitar el casal d’estiu per a provar una altra
empresa de catering.
- Intensiva juny: es planteja que l’Esguard organizi la permanencia /
activitats durant les tardes de juny (Intensiva de juny: no hi ha classe per la
tarda). Es proposa plantejar-ho amb Esguard i Closques per veure si es
possible i com fer transició a L’Esguard.
- Setembre: es fa sondeig de families interessades en casal per a la primera
setmana de setembre. Hi ha més de 10 families interesades. Es proposarà a
L’Esguard fer també primera setmana de setembre.
ACORDS:
Després de les deliberacions i d’acord amb el sistema de votació acordat
previament (veure punt 3) s’acorda per unanimitat:
a/ Homologar el casal d’estiu
b/ Encarregar l’organitzacó del casal d’estiu a L’Esguard SCCL (Closques: 0
vots / L’Esguard: 25 vots)
c/ Menjador casal d’estiu: es delega a la comissió de menjador la decisió
sobre el menjador del casal d’estiu.
d/ Revisar i plantejar proposta de intensiva de juny amb Closques i
l’Esguard.
e/ Proposar a L’Esguard l’organització de casal d’estiu també la primera
setmana de setembre.

3. Altres - Sistema de votació: es proposa que les families tinguin dret a 1 vot per
infant.
- Monitoratge curs 2018-2019: es proposa plantejar-se el
monitoratge/gestió extraescolars de cara l’any vinent donada la falta de
confiança amb closques (0 vots). Es proposa buscar propostes.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
a/ S’acorda que les families tindran dret a 1 vot per infant.
b/ Estudiar opcions per a l’empresa de monitors i gestió extraescolars de
cara curs 2018-2019.

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

__________________________________________
President – Carles Riau

____________________________________________
Secretaria – Belén Menchón
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