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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 20 March 2018 (18.30h – 21h)
Lloc Escola Anglesola
Assistents 23 socis amb dret a vot (23 families)
Ordre del dia Assamblea General Extraordinaria convocada per la Junta de l’AFA

Escola Anglesola a 20 de març amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de les actes de reunions anteriors
pendents d'aprovació: Acta Assamblea AFA 30 Novembre 2017 i
Acta Assamblea AFA de 22 de Gener de 2018
2. Comissió de comunicació. (a) Nova web del AFA; (b) Logotip
AFA i segell (voluntaris).
3. Comissió d'obres. Informar sobre feina feta per la comissió
d'obres en relació al nou edifici.
4. Comissió de menjador. Proposta de mantenir Fundació Futur
per al casal d'estiu i curs 2018-2019.
5. Comissió de menjador i extraescolars. Curs 2018-2019:
empresa de monitors i extraescolars.
6. Comissió d'extraescolars. (a) Juny: proposta de "minicasalet";
(b) Juliol: informar sobre el casal; (c) Curs 2018-2019: propostes
d'extraescolars.     
7. Quota AFA.
8. Altres. 

Desenvolupament de la Reunió
1. Lectura i
aprovació de
les actes de
reunions
anteriors
pendents
d'aprovació:
Acta
Assamblea AFA
30 Novembre
2017 i Acta
Assamblea AFA
de 22 de Gener
de 2018

Acta Assamblea AFA 30 Novembre 2017
- S’impugna el apartat 6 de l’acta de l’Assamblea del AFA de 30 de

novembre de 2017 “Consell Escolar”.
Durant l’Assamblea de 30 de novembre de 2017 es varen comentar
dues opcions per escollir el representant de l’AFA al Consell Escolar:
a) escollir un representant de la Junta del AFA (Victor Bové) o b)
escollir com a representant el tercer candidat a les elecciones del
Consell Escolar (Clara Cervelló).
Malgrat consta que es va aprovar per unanimitat, hi ha raons de
dubte doncs varies families es mostren en desacord i, per tant,
aquest apartat de l’acta de l’Assamblea del AFA de 30 de novembre
de 2017 no es vàlid.
Ningú creu necessari anar a eleccions, de manera que es decideix
que el Victor Bové i Clara Cervelló, que son els principals afectats,
decideixin com gestionar aquesta qüestió per aquest mandat de
consell escolar i ho comuniquin a l’AFA per a subsanar el error de
l’acta de 30 de novembre 2017. A la propera Assamblea de l’AFA es
comunicarà decisió i es sotmetrà l’acta novament a aprovació.
L’acordat al apartat 6 de l’Acta de l’Assamblea de l’AFA de 30 de
novembre de 2017 no tindrà efectes de cara a noves eleccions per al
consell escolar. En una futura reunió de l’Assamblea de l’AFA es
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tornarà a a debatre i decidir com escollir el membre representant de
l’AFA al consell escolar.
Transparència: la Junta de l’AFA es disculpa pel errors involuntaris de
l’acta de 30 de novembre de 2017 i deixa constància que, per evitar
de nou aquests errors involuntaris, s’han adoptat mesures per
augmentar la transparència i assegurar que es recull correctament
el consens/majoria en les decisions preses (eg. enviar actes, moderar
les reunions, comptar els vots, llistat d’assistents...)

- La resta de contingut queda pendent d’aprovar per manca de temps
durant la Assamblea. Es proposa postposar al seva aprovació a la
següent Assamblea del AFA.

Acta Assamblea AFA de 22 de Gener de 2018
- Pendent d’aprovar per manca de temps durant la Assamblea. Es

proposa postposar al seva aprovació a la següent Assamblea del
AFA.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat (23 vots a favor/0
en contra):
A/ S’acorda subsanar l’apartat 6 de l’ acta de la Assamblea de l’AFA de
30 de novembre de 2017 de la manera que s’indica en aquest apartat.

2. Comissió de
comunicació.
(a) Nova web
del AFA

Comissió de comunicació:
- Nova Web. S’informa sobre la nova web de l’AFA Escola Anglesola.

Pràctica i fàcil d’actualitzar. Molt intuitiva.
- Pendent d’introduir informació a la web.
- Contingut de la pàgina: informació AFA / activitats / enquestes /

contacte amb AFA i comissions.
- La web de l’AFA Escola Angesola es linkarà amb la web de l’Escola

Anglesola.
- Informació pública / privada a la web: cal anar treballant aquests

aspectes per acabar-los de definir.
- S’ha reservat domini de Twitter i Instagram per a l’AFA Escola

Anglesola.
- Es debat sobre l’us del Twitter i la privacitat de l’informació (public o

restringit). Es determina que cal definir per a que s’utilitzaran les
eines per a poder decidir sobre la seva privacitat.

2. Comissió de
comunicació.
(b) Logotip AFA
i segell
(voluntaris)

Comissió de comunicació:
- Per a homolgar el casal ens van demanar el segell del AFA.
- Es proposa fer procès participatiu per a escollir el nou logo per al

segell del AFA. Es crearan bases per a qui vulgui participar-hi.
- El més important del segell es que hi consti nom i NIF.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat:
A/ Fer procès participatiu per a escollir el nou logo per al segell del AFA.
Es crearan bases per a qui vulgui participar-hi.
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3. Comissió
d'obres.
Informar sobre
feina feta per la
comissió
d'obres en
relació al nou
edifici.

La direcció de la escola (Toni) ens informa:
- El projecte per a l’edifici de la futura escola està quedant molt

“xulo”.
- Els arquitectes que han dissenyat l’escola son molt permeables i

estan acceptant les propostes aportades.
- Es farà una reunió per proporcionar informació a les families del

nour edifici.

4. Comissió de
menjador.
Proposta de
mantenir
Fundació Futur
per al casal
d'estiu i curs
2018-2019.

La direcció de la escola (Toni) ens informa:
- Closques: contracte de 2 anys / Fundació Futur: contracte de 1 any
- La gestió menjador ara la porta escola. Quan volguem podem
demanar traspas de la gestió a l’AFA.
- Comissió menjador: ha d’haver representants de l’equip directiu + AFA
+ cuina.
Comentaris / Preguntes de les families a l’equip directiu:
- Respecte els problemes dels monitors que es van comentar en

anteriors reunions: descordinació amb metodología escola i espai
de descans al migdia. (a) S’estan organitzant espais de menjador de
cara a any vinent: dormir / relax. (b) Es va contractar una persona
per recollir la cuina per a organitzar millor l’espai de migdia (preu
addicional).

- La persona adicional que ajuda per recollir cuina Potser preu
adicional no es necessari passats uns anys.

- Angles: Closques i escola estant mirant com incorporar monitor
d’anglès. Respecte propostes d’un auxiliar d’anglès, cal tenir un
projecte específic d’escola.

- L’escola i Closques están treballant en un document per a compilar
la filosofía que regeixi l’estona de migida, menjador, monitoratge i
extraescolars.

Comissió de menjador:
- Valoració positiva de Fundació Futur (empresa que s’encarrega de

fer i portar el menjar a diari a l’escola): (a) Families van venir a tastar
el menjar i la valoració es molt bona: era bo i calent. (b) S’ajusten
molt els menus a les peticions de closques (informen a Fundació
Futur dels plats que no tenen gaire acceptació)

- Es proposa mantenir Fundació Futur per al Casal Estiu i Curs
2018-2019.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat (23 vots a favor / 0
en contra):
A/ S’acorda mantenir Fundació Futur (empresa que s’encarrega de fer i
portar el menjar a diari a l’escola) per al Casal Estiu 2018.
B/ S’acorda mantenir Fundació Futur (empresa que s’encarrega de fer i
portar el menjar a diari a l’escola) per al Curs 2018-2019.
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5. Comissió de
menjador i
extraescolars.
Curs
2018-2019:
empresa de
monitors i
extraescolars.

La direcció de la escola (Toni) ens informa:
- Els extraescolars son cosa de l’AFA. Podem decidir com es gestiona:

nosaltres / amb closques (pero escollim monitor nosaltres) / tot
gestionat per closques.

- Actualment, Closques gestiona pagament de les nómines de
monitors, seguretat social...

- L’escola està oberta per a les families. Es poden organitzar tot tipus
d’extraescolars, també de pares i mares.

- Monitoratge. Seguint el que s’ha comentat per la Direcció de
l’escola (apartat 4), no es posible canviar el contracte de monitors
pel curs 2018-2019 ja que Closques te contracte de dos anys.
Closques no te exclusivitat per a les extraescolars, només per
menjador / acollida / permanencia.

- Extraescolars: es debaten els següents punts:
(a) Gestió administrativa d’extraescolars: es parlar de com gestionar

les extraescolars. Es pot fer directament per AFA o encarregar-ho
a empresa (Closques / empresa de gestió). En cas de que es
cedeixi la gestió administrativa a Closques, s’han d’establir
clarament les bases per a que les families poguem participar en
la organització d’extraescolars i elecció de monitors
d’extraescolars.

(b) Monitors d’extraescolars: nosaltres podem fer proposta de
monitors o bé contractar empresa d’extraescolars que
s’encarregui de buscar monitors.

- Es proposa que un membre de l’AFA es reuneixi amb la Direcció de
l’Escola i Closques per a participar en el document que l’Escola i
Closques preparen sobre com organitzar l’estona de migida
(document per a compilar la filosofía que regeixi l’estona de migida,
menjador, monitoratge i extraescolars - apartat 4).

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat (23 vots a favor / 0
en contra):
A/ S’acorda que l’AFA proposi a l’escola participar en el document per a
compilar la filosofía que regeixi l’estona de migida, menjador,
monitoratge i extraescolars.
B/ La gestió administrativa d’extraescolars es cedirà a empresa externa.
C/ La gestió administrativa d’extraescolars es cedirà a Closques. AFA es
reserva el dret de escollir empresa / monitors de extraescolars.

6. Comissió
d'extraescolars.
(a) Juny:
proposta de
"minicasalet"

Comissió d’extraescolars. Es proporciona la següent informació sobre el
“minicasalet”:
- Minicasalet: tardes del 6 al 22 de juny.
- Empresa que portarà el minicasalet: L’esguard
- Pressupost orientatiu (14.30-17h): 68 Eur. (tenint en compte uns 45

nens). Enviaran pressupost desglosat per si algu vol fer de
14.30-16h.

- Es pregunta si hi ha la opció de fer-ho dies puntuals. Es farà
seguiment.

- Interessats en el minicasalet: 20 families (de 23 families presents).
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6. Comissió
d'extraescolars.
(b) Juliol:
informar sobre
el casal

Comissió d’extraescolars. Es proporciona la següent informació sobre el
casal de juliol:
- Inscripcions: a partir del 21 d’abril. Es penjarà rètol a l’escola.

Inscripció de forma telemàtica.
- Apartir d’abril aniran concretant propostes i buscant els monitors.
- Directora del casal: Julia Valentín.
- Dates importants:

o Inici inscripció: 21 abril
o Tancament ajuts econòmics: 9 maig
o Tancament monitors: 25 maig
o Llistat definitiu d’ajuts i reunió amb les families inscrites: a

partir del 13 de juny (informació bàsica)
- Sortides durant el casal:

o Sortides de mig dia pel barri
o Sortida setmanal a la piscina de Trinitat Vella (s’uniran amb

el casal de La Vinia, de manera que hi haurà molts monitors)
o Sortides de dia:

▪ 1ª setmana: petit eden (st pere ribes)
▪ 2a setmana: taller circ ateneu de nour barris i parc
▪ 3a setmana: visita bosc dels sentits
▪ 4a setmana: Laberint d’Horta
▪ 5ª setmana: Can Mercadé (cornella)

- Casal de setembre: s’oferirà. A la reunió 11 families indiquen interès
pel casal de setembre.

6. Comissió
d'extraescolars.
(c) Curs
2018-2019:
propostes
d'extraescolars.

- De forma prèvia a la reunió s’ha passat una enquesta a les families per
a poder conèixer l’interès de les families sobre les extraescolars del curs
2018-2019 (Enquesta: continuar piscina, continuar dansa, organitzar
nova activitat de musica, organitzar nova activitat de circ).
- Es proposa recollir les propostes i enviar una nova enquesta amb
propostes més definides per a poder decidir extraescolars al juny 2018.
- Si alguna familia coneix especialistes per a fer una activitat
extraescolar, es proposa ho comparteixi amb la comissió
d’extraescolars.
- Es parla de si a les activitats d’extraescolars s’uniran o no grups de P3 i
P4. Es proposa que es farà segons el que determini el monitor de
l’extraescolar i l’equip educatiu de l’escola.
ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per unanimitat (23 vots a favor / 0
en contra):
A/ Recollir les propostes de l’enquesta sobre les extraescolars que sha
fet arribar a les families i enviar una nova enquesta a les families amb
propostes més definides per a poder decidir extraescolars al juny 2018.

7. Quota AFA - Es proposa pasar una quota de l’AFA a les families per al curs
2017-2018 per tal de poder organitzar activitats com una festa de final
de curs, acollida del nour P3, entre d’altres.
- Es proposen varies quotes i finalment es decideix que per aquest curst
2017-2018 la quota serà de 50 Eur. per familiar/nen.
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- La quota s’haurà d’ingressar al compte bancari del AFA (un cop obert) i
es podrà ingresar en un pagament o fraccionat en dos pagaments, a
elecció de les families.
- Al curs vinent es tornarà a fer votació per decidir quota pel custos
2018-2019 i si la quota es paga per familia o per nen.
- L’AFA Escola Anglesola obrirà compte bancari per a poder gestionar les
ingressos i despeses. Es proposa obrir el compte a la Caixa d’Enginers o
a qualssevol altra entitat bancaria, a elecció de la Junta del AFA.
ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per majoria:
A/ Quota del AFA pel curs 2017-2018: 50 Eur. per nen/familia. (Majoria:
19 vots).
B/ L’AFA Escola Anglesola obrirà compte bancari per a poder gestionar
les ingressos i despeses. S’acorda obrir el compte a la Caixa d’Enginers o
a qualssevol altra entitat bancaria, a elecció de la Junta del AFA..
(Majoria: 22 vots).

8. Altres Proposta de fer públics els blogs de l’Escola Angelsola (amb imatges
dels alumnes). Es comparteix un tema que va comentar l’equip directiu
durant el  Consell Escolar:
- Les fotografies a la pàgina web de l’Escola Anglesola les pengen la

Lidia i la Migdalia quan tenen temps.
- Es planteja obrir la web (blogs) per a que estigui accessible per

tothom (families interessades en inscriure als seus fills,
professorat...)

- S’obre un debat entre les families sobre la privacitat de les imatges.
Es fan varies propostes com fer un apartat de fotos genèriques que
sigui públic gestionat per l’AFA o que es limiti l’accès als blogs, entre
d’altres. Donat l’hora de la reunió i que es un tema força conflictiu,
no hi ha suficient temps per a poder fer el debat, de manera que es
proposa postposar-lo i demanar a l’equip directiu (que ja no es
present) que ens proporcioni més informació respecte aquest punt
durant la reunió que proposen fer sobre el projecte del nou edifici.

ACORDS:
Després de les deliberacions s’acorda per majoria:
- Demanar a l’equip directiu que ens proporcioni més informació

respecte la proposta de fer públics els blogs de l’Escola Angelsola
(amb imatges dels alumnes) durant la reunió que proposa fer l’equip
directiu sobre el projecte del nou edifici o en una altre reunió.

I per a que així consti, es firma la present a Barcelona a **** de **** de 2018.

__________________________________________
President – Carles Riau

____________________________________________
Secretaria – Belén Menchón
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