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

Acte Reunió de l’Assamblea de l’AFA Escola Anglesola
Dia 11 Juny 2018 (18.00h – 21h)
Lloc Escola Anglesola
Assistents 26 socis amb dret a vot (26 families)
Ordre del dia Assamblea General convocada per la Junta de l’AFA Escola Anglesola

amb el següent ordre del dia:
1. Festa Final de Curs
2. Extraescolars
3. Quota AFA
4. Comissions
5. Lectura i aprovació de les actes de reunions anteriors
pendents d'aprovació: Acta Assamblea AFA 30 Novembre 2017,
Acta Assamblea AFA de 22 de Gener de 2018 i Acta Assamblea
AFA de 20 de Març 2018

Llistat detallat de qüestions a sotmetre a deliberació: LINK

Desenvolupament de la Reunió i Acords
1. Festa Final
de Curs

Comissió de extraescolars (festes)
- Expliquen la festa de final de curs proposada per AFA el 22 juny (a

partir de 18.30).
- Es debat que l’escola proposa fer festa de inaguració de l’escola el

22 de juny (17.30-19).
- Es planteja la necessitat de canviar de dia la festa final de curs del

AFA per evitar que coincideixin.
- Entrada: 10 Eur/familia (per poder contractar grup d’animació i

comprar pica pica, begudes i garlandes). Es recolectarà les properes
setmanes mati/tarda.

ACORDS
A/ Es decideix no canviar de data el dia de la festa de final de curs de
l’AFA. (a) Intentem que festa inaguració de l’escola comenci abans; (b)
Que equip directiu es comprometi a intentar invitar la gent a sortir a les
19h; (c) Poder acabar festa AFA més tard de les 21 h.
Votació: 14 mantenir la data / 10 canviar data

2. Extraescolars Comissió de extraescolars
- S’expliquen els criteris que ha donat l’escola per a organitzar

extraescolars (informació enviada previament).
- S’expliquen les extraescolars que proposa la comissió d’extraescolars

pel curs 2018-2019 (informació enviada previament):
a. Piscina. Dimarts a l’Europolis. 40 places per P3 i P4. Estem a llista
de espera si s’obren més places. Curs 2019-2020: 24 places mes.
b. Musica. Opcions: a) Musica Activa: programa pedagogic més
interessant (i “de més qualitat”) (60 Eur/mes); o; b) Closques:
sensibilització musical (24 Eur/mes)

https://drive.google.com/open?id=10C-HFFxY35Qqvtp2i-4MP8G-dgAFEVkn
https://drive.google.com/open?id=1TfWZINVTIhuXIpB_Z_w1Iz1rtG9zQFAB
https://drive.google.com/open?id=10uK6NPRWCaLWr0Wmwa33NEk8NGckF8C3
https://drive.google.com/open?id=10uK6NPRWCaLWr0Wmwa33NEk8NGckF8C3
https://drive.google.com/open?id=1Zxfu36rEp-yXQl_fTYNpzYv_FH0hrcl9
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- Informar noves families de P3 (2018-2019): Reunio el 26 juny P3.
S’informarà d’extraescolars i es pasarà full per fer
reserva/apuntar-se.

- Debat intens respecte els següents punts (a baix s’indiquen els
acords):

o Continuitat: es debat si els alumnes que actualment estan
inscrits a una extraescolar han de tenir prioritat per a
inscriure’s a la mateixa el curs vinent.

o Sorteig: es debat com es reparteixen / s’assignen places.
o Repartiment de places entre P3 i P4: es debat si s’assigna

meitat de places a cada curs (dos llistats) o si tots obten a les
mateixen places (llista unica).

o Pre-inscripció: es debat com fer pre-inscripció a
extraescolars. Full per apuntar-se, fer-lo arribar a families de
p3. Mitjans de juliol sorteig.

- Es debat la necessitat de tenir un reglament de funcionament que
reculli aquests suposits. Oberts a la possibilitat que un cop es fixin
normes, el posicionament canvii. Els acords que es voten son només
per curs 2018-2019.

ACORDS
A/ Continuitat. S’acorda que els alumnes que actualment estan inscrits
en una extraescolars, no tindran prioritat per inscriure’s a la mateixa el
2018-2019.
Votació: 7 A favor de continuitat / 11 En contra de continuitat / 6
Abstencions
B/ Sorteig. S’acorda que les places es repartiran en sorteig.
Votació: 24 A favor del sorteig. Unanimitat.
C/ Repartiment de places entre P3 i P4. S’acorda que tots els alument
obtin a les mateixes places – llista única sense distinció per curs.
Votació: 21 Llista única / 0 Repartir la meitat de places a cada curs /
Abtencions 5
D/ Musica Activa. Extraescolar descartada per uninimitat.
Votació: 26 descarten Musica Activa.
E/ Closques: sensibilització musical. Aprovada per majoria.
Votació: 11 aproven Musica Activa (superior a vots negatius).
F/ Ioga i dansa. Aprovada per unanimitat.
Votació: 26 Aproven Ioga i Dansa.
G/ Comissió extraescolars. Saprova per unanimitat autoritzar la
comissió de extraescolars a fixar els horaris definitus de les
extraescolars del curs 2018-2019.
Votació: 26 Autoritzen Comissió.

3. Quota AFA - Curs 2017-2018: no s’ha girat encara cap rebut de quota d’AFA.
- Única activitat pendent pel curs 2017-2018 es Festa Final de Curs.
- Es proposa recollir contribució per Festa Final de Curs i anul·lar

quota de l’AFA del curs 2017-2018.
- La quota del curs 2018-2019 s’acordarà el curs vinent per a poder-ho

debatre conjuntament amb les noves families de P3.
ACORDS
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A/ Anul·lar la quota de l’AFA del curs 2017-2018. La quota queda
anul·lada i sense cap efecte, de manera que les families no tenen cap
obligació de pagar Quota de l’AFA pel Curs 2017-2018.
Votació: unanimitat (24 families – 2 families ja han marxat)

4. Comissions ACORDS
A/ Comissió de festes. Creacio de la comissió de festes.
Votació: unanimitat (24 families – 2 families ja han marxat)

5. Lectura i
aprovació de
les actes de
reunions
anteriors
pendents
d'aprovació

ACORDS
A/ Aprovació de les actes de reunions anteriors pendents d'aprovació:

- Acta Assamblea AFA 30 Novembre 2017 (corregida en acta de 22
de 20 de març 2018)

- Acta Assamblea AFA de 22 de Gener de 2018
- Acta Assamblea AFA de 20 de Març 2018

https://drive.google.com/open?id=10C-HFFxY35Qqvtp2i-4MP8G-dgAFEVkn
https://drive.google.com/open?id=1TfWZINVTIhuXIpB_Z_w1Iz1rtG9zQFAB
https://drive.google.com/open?id=10uK6NPRWCaLWr0Wmwa33NEk8NGckF8C3

