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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 22 octubre 2018
Lloc Escola Anglesola
Assistents President: Carles Riau

Vice President: Victor Bové
Tresorer: Arnau Papiol
Secretaria: Belén Menchón

Socis de l’AFA Escola Anglesola que assisteixen a la reunió: 49 families
Ordre del dia 1) Funcionament AFA

2) Curs 2018-2019: creació de comissions.
3) Quota AFA.
4) Autorització per obrir compte bancari.
5) Aprovar Acta de Assamblea del AFA de 11de juny de 2018

Desenvolupament de la Reunió i Acords
1.
Funcionament
del AFA

PRESIDENT DE L’AFA
- S’exposa el funcionament del AFA, les tasques que es van

desenvolupar el curs 2017-2018 i les comissions existents.
- S’informa con inscriure’s a l’AFA (full d’inscripcions).
- S’exposa breument el que es vol fer de cara al curs 2018-2019.

Durant el curs 2018-2019 es proposa fer reglament intern de l’AFA
per principalment recollir: a) funcionament de l’AFA; b)
comunicacions; c) Extraescolars. Reglament evolutiu.

- Es pasa el torn de paraula a les comissions per a major detall.
COMISSIÓ ESPAI MIGDIA
- Àmbit: El principal objectiu de la comissió es l’Espai de Migdia, que

inclou el menjar i monitoratge.
- Què es va fer durant el curs 2017-2018? (a) Tastar menjar per

valorar la seva qualitat; b) Monitoratge (Closques): internar que
monitoratge anés alineat amb la pedagogia del centre. Tota la
informació esta disponible a les actes de la comissió espai migdia
disponibles a la web de AFA Escola Anglesola.

- Que es vol fer curs 2018-2019? Hi ha certes limitacions respecte
empreses que proporcionen serveis relacionats amb l’Espai Migdia:

o Fundació futur (menjar): en cas de ser necessari es podria
considerar canviar empresa.

o Fundació closques (monitoratge): contracte acaba a finals
d’any, comissió pendent de parlar amb l’equip directiu de
l’escola anglesola.

- A l’Escola Anglesola la gestió del menjador la porta l’equip directiu
de l’escola. Normalment la gestió del menjador es porta a través de
l’AFA si bé s’està desenvolupant un decret (de moment
avantprojecte) que proposa que la gestió torni a les escoles.

- AFA sempre alineat amb direcció de centre i es busca consens.
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- Comunicació preferiblemente per e-mail per centralitzar, pero
tothom està benvingut a parlar directament amb els membres de la
comissió

- Tothom pot participar.
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
- Àmbit: extraescolars a partir de 4 de la tarda i vacances (nadal /

setmana santa / casalet / juliol)
- Què es va fer durant el curs 2017-2018? (a) Closques gestiona

extraescolars. Aquest any hem incorporat la Iolanda per l’activitat de
dansa; (b) Sondeig a les famílies sobre necesitat del casal d’estiu i
inquitetuts respecto oferta extraescolars pel curs 2018-2019; (c)
Recerca i filtració de les empreses pel casal d’estiu. Presentació de
les finalistes al AFA per sotmetre a votació; (d) Recerca de les
activitats extraescolars escollides. Estudi de la oferta per cada
activitat, els dies, el preu... Presentació en AFA per sotmetre a
votació.
Casal estiu: es van mirar varies opcions i finalment es va triar
L’Esguard. Ara valorarement com va funcionar per a seguir avançant.

- Que es vol fer curs 2018-2019? (a) Valorar el casalet i casal d'estiu
del curs 2017-2018; (b) Sondejar les families sobre les seves
necessitats respecte el casalet i els casals (estiu, Nadal, Setmana
Santa) pel proper curs 2018-2019; (c) Destinar a un membre de la
comissió per comunicacions; (d) Traslladar a la nova comissió de
"Reglamentació" aspectes més urgents i necessaris per a la
elaboració de la nova normativa de funcionament de la comissió
d'extraescolars (Si escau elaborar un protocol pels temes mes
rellevants)

- Tothom pot participar.

COMISSIÓ DE FESTES
- Àmbit: comissió lúdica.
- Què es va fer durant el curs 2017-2018? (a) Xocolatada febrer per

recollir fons per la lluita contra el cancer infantil; (b) Abril parada
llibres per Sant Jordi; (c) Festa final curs – espectacle i sopar.

- Que es vol fer curs 2018-2019? La comissió vol reunir-se amb l’equip
directiu de l’Escola Anglesola per a planificar festes i poder
organitzar logistica.

- L’Escola Anglesola sempre ha col·laborat amb les activitats que ha
proposat la comissió de festes.

- Tothom pot participar.

COMISSIÓ WEB / COMUNICACIÓ
- Àmbit: creació de la web i comunicacions.
- Què es va fer durant el curs 2017-2018? Es va crear la pàgina web:

http://www.afaanglesola.cat. Aquesta ja està operativa. La nova
està en construcció. Un cop estigui la nova es traslladarà contingut.
Remarcar la diferència entre la pàgina web i blogs de l’Escola

http://www.afaanglesola.cat
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(gestionat per equip directiu i professors/professores) i la pàgina
web de l’AFA Escola Anglesola (gestionada per AFA).

- Que es vol fer curs 2018-2019? (a) Acabar nova pàgina web; (b)
Comissions poden introduir el contingut a la pàgina web; (c)
pendent de desenvolupar temes de privacitat (GDPR)

- Tothom pot participar.
Preguntes
- Hi ha possibilitat de deixar e-mail i que t’informin cada cop que hi

ha novetats? No, pero es pot proposar.
- Twitter? L’Escola Anglesola te un compte de twitter, pero es separat

del compte de twitter de l’AFA Anglesola.

COMISSIÓ OBRES
- Comissió conjunta amb Ausias March.
- Què es va fer durant el curs 2017-2018? Es va fer seguiment del

projecte del nou edifici.
El curs passat es va fer concurs d’arquitectura, va guanyar un
despatx. Posteriorment va haver un procés de propostes i
contrapropostes on es va desenvolupar un projecte bàsic acordat
per totes les parts. A partir d’aquest moment, el consorci va
continuar desenvolupant el projecte sense involucrar la Comissió
d’obres. El Consorci va oferir fer reunió conjunta amb Comissió
d’obres per informar.
De moment hi ha el projecte i hi han els diners. Es va informar que
era necessari licitar passat l’estiu per a desginar la constructora que
desenvoluparà el projecte. Les obres haurien d’iniciar-se a l’abril de
2019.

Preguntes
- Estarà acabada escola per cusrs 2020-2021? Els temps previstos no

son molt holgats, però es dificil de dir. Important que es liciti
constructora el més aviat millor.

- Proposta de que actual escola sigui P3-P5 i la nova tingui primaria?
No hi ha res parlat. Va venir representant de consorci i va
transmetre que no sabien encara que farien. Escola bressol
segurament no perquè es més prioritari a St Ramon Nonat –
aquesta opció queda força descartada. Es preveu que serà
equipament lúdic, pero encara està per decidir que es farà amb
actual escola. Encara no hi ha res destinat. Hi ha proces participatiu
obert de pla d’equipaments. Propostes pilots en algun barri de
espais intergeneracionals on puguin treballar avis i nens.

- Alguns comentaris respecte el projecte? Comentaris: solar molt
petit. Escola en alçada. Encara pendent de veure planols finals.

- Quan va ser la última reunió amb Consorci? Al febrer 2018.

2. Curs
2018-2019:

Es proposa crear les següent comissions:
- Comissió de Escola de Families: per a organitzar xerrades i activitats

amb les families
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creació de
comissions.

- Comissió Reglament intern (temporal): desenvolupar reglament
ACORDS
A/ Es decideix per unanimitat la creació de la comissió “Escola de
Families” (Si – 49 / No – 0 / Abstencions – 0)
B/ Es decideix per unanimitat la creació de la Comissió de Reglament (Si
- 49 / No – 0 / Abstencions – 0)

3. Quota AFA
i

4. Autorització
per obrir
compte
bancari.

TRESORER DE L’AFA
- De moment AFA no te diners ni compte corrent.
- Deutes: any passat es van generar despeses de inscripció registral.
- L’any passat no va haver-hi Quota i es va fer recol·lecta de les petites

despeses.
- Es proposa una quota de 35 Eur / any / familia pel curs 2018-2019,

per a organitzar festes, pagar professionals per a fer xerrades. Es
una quota que es determina de forma aproximada i es totalment
revisable de cara any vinent.

- La Quota de l’AFA permet col·laborar amb l’escola.
- Compte bancari es crearà aquest curs. Formarem part tres

persones: president, tresorer i secretari. Dos persones autoritzades
a moure diners. En principi es va comentar en Assamblea de l’AFA
anterior d’obrir compte bancaria a la caixa enginyers.

- Un cop creat compte bancari s’informarà a les familes per poder fer
l’ingrés de la Quota.

- Si algú te algun problema per fer front a la Quota, que es comuniqui
amb l’AFA.

PREGUNTES
- A que van destinats? Evita colecta sobre cada esdeveniment,

comissió festes, escola de families, participació amb escola,
despeses administratives (considerar si es necessari pagar quota
FAPAC, cobrir despeses d’inscripció AFA....)

DEBAT
- Debat respecte si per participar en casal / extraescolars s’haura de

ser del AFA. Diferents punts de vista. Pendent de desenvolupar en
comissió de regamentació. Es decidirà més endavant un cop s’hagi
mirat amb més detall.

ACORDS
A/ Es decideix per unanimitat que la Quota de l’AFA Escola Anglesola del
curs 2018-2019 serà de trenta-cinc euros a l’any per familia (35 Eur /
any / familia). (Si - 47 / No – 0 / Abstencions – 2)
B/ S’acorda per unanimitat la creació d’un compte bancari en nom de
l’AFA Escola Anglesola. (Si - 49 / No – 0 )
C/ S’acorda per unanimitat autoritzar president, tresorer i secretari per
obrir i operar de la manera establerta en estatuts de l’AFA Escola
Anglesola el compte bancari a nom de l’AFA Escola Anglesola en l’entitat
de la seva elecció. S’autoritza expresament al president, tresorer i
secretari a ingresar i retirar diners del compte bancari; a emetre xecs i
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domiciliar rebuts contra el compte bancari; i a fer us del servei de banca
a distància. (Si - 49 / No – 0 )

5. Aprovar Acta
de Assamblea
del AFA de
11de juny de
2018

ACORDS
A/ S’aprova l’Acta de Assamblea del AFA de 11 de juny de 2018
(Si - 24 (unanimitat families P4) / No – 0 / Abstencions – 25 (families de
P3 no presents a l’Assamblea de 11 juny 2018)

6. ALTRES REPRESENTANTS DE CLASSES
- La Junta de l’AFA col·labora amb representants de cada classe per a

quedar abans de l’Assamblea de l’AFA per a comentar els temes a
tractar durant l’assamblea i facilitar comunicacions AFA – Families.
No es necessari que els/les representants siguin els/les delegats/des
de classes.

- Actualment ja hi ha representants de P4 que col·laboren a la Junta,
es proposa que cada classe de P3 designi representants. Les
següents persones s’ofereixen a representar les classes de P3:
P3A – Alicia Gil (mare de Guillem)
P3B – Estela Ventura

COMISSIONS
- Es posarà a l’entrada fulls d’inscripció a les comissions i es

determinarà un periode per inscriure’s. Un cop passat el termini,
qualssevol persona que es vulgui participar ho podrà fer enviant un
e-mail a la comissió a la que vulgui participar.

- Qui estigui interessat en participar s’ha d’inscriure de nou, encara
que ja formessin part de la comissió el darrer curs.

- Maxium 2 comissions per persona (aprox). Es demana que les
persones qeu s’inscriguin valoring el que poden aportar a cada
comissió a l’hora de triar la comissió en que participar i es
comprometin a treballar en la comissió. Tothom benvingut.

INTEGRACIÓ AUSIAS MARCH
- L’equip directiu de l’Escola Anglesola ens ha demanat que com a

families prestem especial atenció a la integració amb l’Escola Ausias
March. Treballant conjuntament profesors, direccions i apartir d’ara
el repte es tb fer-ho a les families. Han posat una noia que com a
mediadora ajudara a fer aixo (Belen) – professora d’un altre centre
que ve per dinamitzar. Tenim l’intenció de fer tot el possible per una
bona integració entre AFA Escola Anglesola i AFA Escola Ausias
March i, per descomptat, entre les families d’ambdues escoles.

REUNIÓ DE TOTES LES AFAs DE LES CORTS
- El proper dimecres hi ha reunió de totes les AFAs del districte.

Alguna preocupació a traslladar? Una familia comenta que està
preocupat de que la sortida del nout edifici es faci per un carrer tant
transitat com el carrer Numancia.

Barcelona a 22 d’octubre de 2018
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President
Carles Rigau

Secretaria
Belén Menchón


