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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’AFA ESCOLA ANGLESOLA 
 
Acte Reunió de l’Assemblea de l’AFA Escola Anglesola 
Dia  18 Juny 2019 
Lloc Escola Anglesola 
Assistents [President: Absent] 

Vice President: Victor Bové 
Tresorer: Arnau Papiol 
Secretaria: Belén Menchón 
 
Socis de l’AFA Escola Anglesola que assisteixen a la reunió: 37 families 
Famílies no sòcies de l’AFA Escola Anglesola: 0 families (no dret a vot) 

Ordre del dia 1) Aprovació Actes d’Assemblea AFA Escola Anglesola 22.10.2018 i        
26.02.2019 

2) Festa Final de Curs 
3) Extraescolars 2019/2020 
4) Espai de Migdia 
5) Col·laboració AMPA Ausiàs March i Ampes Unides  
6)  Congrés Educació Pública 
7) Precs i preguntes 
 

Desenvolupament de la Reunió i Acords 
1. Aprovació 
Actes d’Assemblea 
AFA Escola 
Anglesola 
22.10.2018 i 
26.02.2019 
 

Presentadora: Belén 
 
Lectura de les actes d’Assemblea AFA Escola Anglesola de 20.10.2018 i de            
26.02.2019.  
 
Les mateixes estan a disposició de les famílies en el següent enllaç: 

- Acta Assemblea AFA Escola Anglesola 20.10.2018 
- Acta Assemblea AFA Escola Anglesola 26.02.2019 

 
ACORDS 
A/ S’aprova per unanimitat Acta Assemblea AFA Escola Anglesola         
20.10.2018 (Vots a favor: 37 vots) 
B/ S’aprova per unanimitat Acta Assemblea AFA Escola Anglesola         
26.02.2019 (Vots a favor: 37 vots) 
 

2. Festa final 
de curs 

Presentadores: Maga i Maria 
 
Festa: 21 juny 2019 (19.00 – 23.00). Animació (19.30) i sopar.  
Famílies que han confirmat assistència: 70 
L’aportació de 10 Eur. per familia inclou: animació, pica pica, plats, coberts i             
esmorzar per a tot l’equip (Mestres i educadors i educadores) com           
agraïment.  
Explicació de la festa i normes de convivència i cessió de l’espai.  
Recordar portar gots de casa.  
 
PROPOSTES 
A/ Es proposa d’obtenir els gots i plats compostables de l’empresa Sarau. La             
comissió ho considerarà en base al temps i pressupost. 

https://drive.google.com/open?id=1Lk3RXBqxpWdhilPj7LaqJ115xNBthGIU
https://drive.google.com/open?id=1rz4tOIzQxCNunjaowbPmh8uWcCEZRBVl
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3. Extraescolars Presentadores: Carme i Mercè 
 
Descripció d’activitats extraescolars. 
Descripció de les activitats que s'ofereixen el curs 2019-2020. 
Graella extraescolars: penjada a la web el dia de l’assemblea o com a molt              
tard l’endemà. Link per a fer inscripció online. S’adjunta copia de la graella             
(provisional) a aquesta acta. La definitiva es la que es publicarà a web de              
l’escola.  
Natació: 80 places aquest any (60 places P4 i P5 / 20 places P3) 
 
Closques: despeses de gestió. Activitats organitzades per Closques vs.         
Activitats externes. 
Activitats organitzades per closques: activitats internes (a l’escola) i natació.          
Les activitats internes son més econòmiques pq utilitzen espai.  
Activitats externes: teatres i UBAE. Domiciliades amb empresa externa i          
closques ens passarà trimestralment el rebut de 10,89 per despeses de           
gestió per activitat externa i infant.  
Comentaris: 

- Famílies descontentes per falta de transparencia de closques, no 
saben exactament que es cobreix amb 10,89 Eur.  

- Famílies estem d’acord que cal pagar per gestió. Problema falta 
transparencia. 

 
Ausias March. Ausias ens invita a fer batucada a Ausias March (P5)– 16.15 –              
17.15. La porta directament AFA de l’Ausias March. 25 Eur. Cal mirar com             
portar nens fins Ausias. Inscripció al setembre. Comunicar a famílies.  
 
Procés inscripció.  
Inscripció: 19-25 juny. Online. Al fer inscripción s’assigna número.  
Sorteig: closques farà sorteig – 28 juny 
Publicació llistes admesos: 1 juliol – E-mail personalitzat a cada familia           
informant com ha quedat la situació. 
 
Qüestions/comentaris: 
 

- Priorització en cas d’agafar dues activitats extraescolars el mateix 
dia i ser ademés a les dues: si finalmente no ens volem inscriure – 
poder-se donar de baixa.  

Es proposa que només s’inscriigui a activitat que es vol realitzar.           
Compromís per trimestre.  

- Es proposa per famílies que hi hagi una setmana per confirmar           
activitat. Si bé s’informa que es poc viable ja que hi ha de marge              
juliol/setembre per grups que hagin caigut / reubicar llistes en la           
mesura que sigui possible.  

- Bessons: permetre desapuntar-se si no entren les dues.  
- Donar-se de baixa només trimestralment. Debat. Es considera 

necessari per poder mantenir grups. Excepcions en cas de tema 
mèdic. 

- UBAE: es respon a les preguntes de com funciona.  
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- Sorteig: número de tall per activitat. Es comenta que es gestioni 
que si un nen entra a més d’una activitat es prioritzi altres que no 
hagin entrat.  

- Si infant no entra en cap activitat extraescolar, sempre pot fer 
acollides 

  
4. Espai de Migdia Presentadores: Maga i Noe 

 
Enquesta: Darrera asamblea es va presentar resultats enquesta: en general          
comentaris giraven entorn: falta d’informació de l’espai migdia del tema de           
menjar o descans. A nivel monitoratge sembla que nens estaven contents,           
però manca d’informació. Part positiva de l’anglès a P4. Toni intenció de            
continuar P4 i P5 (P3 molt petits).  
 
Resum de reunions comissió espai migdia / equip directiu / closques:  
CUINA   S’ha parlat molt.  
CLOSQUES   Sensació de que no s’ha parlat gaire. 
Resum primera reunió:  

- S’ha proposat graella informant el que han menjat els infants– s’ha 
dit que no 

- S’ha proposat espai amb fotos i info de espai migdia – s’ha fet un 
petit blog. De cara any vinent millorarà. 

- Tema neteja taules – malentés de comunicación nens i monitors – 
Yolanda ens va asegurar que no es un càstig. Es va proposar que els 
hàbits de neteja estan bé, però no com a càstig. Closques ens 
informa que no es càstig (l’últim de la taula neteja) – Closques s’ha 
compromés a treballar tema per a que sigui més clar entre els nens.  

- Descans de P3: es van fer propostes, pero no s’ha fet res. De cara 
any vinent propostes per millorar. 

Resum segona reunió: 
- Closques: Toni sembla que està bé amb Closques, pero no va haver 

ocasió de parlar amb detall. Cal dir que Yolanda (Closques) era allá, 
el que dificulta parlar del tema.  

- Fundació futur: molts problemes: canvis de menús sense preavís, 
menjar arriba tard, problemes amb el pagament de proveïdors i 
personal, embargats per hisenda (concurs de creditors), incidència 
amb una al·lèrgia de una alumna…. Comunicació de canvi de 
empresa a la reunió i s’ha realitzat aquesta setmana. S’ha enviat 
burofax a Fundació Futur per rescindir contracte. Es canvia la 
empresa de cuina. Ara hi ha tres empreses sobre la taula: Ca La 
Rosa, Cuina Justa i la possibilitat d’una tercera. Aquests dies la 
Comissió de Espai de Migdia i Escola ens reunirem amb empreses i 
es decidirà.  

- Ara el menjador el porta escola   al fer canvi de empresa, s’hauria 
de fer licitació. Si ens pasa gestió a AFA, això es podrà fer en dies i 
AFA podrá subcontractar. Estem en procés d’esbrinar com es pot 
fer el canvi de empresa. [Exemples gestió AFA: Escola xirinacs, 
Gaia…] 

Resum tercera reunió (sense closques) 
- Graella amb el que han menjat els infants – no. Però els de P3 

s’allargarà una mica la adapatació al menjador.  
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- Blog espai de migdia – millorarà de cara any vinent. 
- P3: pot ser que mengin a les aules (menjador petit). Potser més 

endavant es fan torns si es valora que és millor que baixin al 
menjador i es barregin grups. Enlaire, depenent com vagi. 

- Neteja taules: ho tornaran a parlar.  
- CLOSQUES: Preguntem al Toni que pasa amb Closques? Tenen tota 

la voluntat del mon, pero les bases fallen. Rebuda molt positiva per 
part del Toni – comissió de espai de migdia s’ha sentit que hi ha 
sintonia amb el Toni. Fins ara proposava donar nova oportunitat, 
pero donades les queixes de les famílies, sembla que l’equip 
directiu estigui disposat a obrir-se al canvi.  

ESGUARD: nosaltres vam triar any passat per casal Esguard per unanimitat. I            
ja ens vam plantejar que passava amb closques? Esguard tenen          
energia diferent i un projecte pedagògic potent alineat amb la línea           
pedagogica de l’escola. Toni ha assentit en aquest cas a fer el canvi             
de empresa de monitoratge – Toni informa que cal revisar el           
contracte amb Closques.  

 
Contracte amb Closques. 
 
Per contracte hauríem d’haver avisat finalització del contracte amb         
Closques a 31 de maig – Si ara volem finiquitar amb 3 meses de preavís,               
hem d’abonar el 100% dels serveis d’un any.  
 
Propostes per a canviar empresa de monitoratge: (1) 1 setembre          
(problemes logística); (2) 1 gener en funció del contracte (problemes per           
P3); (3) Esperar curs vinent (2020-2021).  
 
Es considera que la proposta 3 es la postura més lògica: començar a             
treballar a setembre per buscar empreses de monitoratge per inici al 1 juny             
(pre-inscripció) i ja iniciar-se curs 2020-2021. Proposta: Closques fins a 31           
de maig i juny i juliol una altra empresa.  
 
Marta (Closques): si volem rescindir contracte no ens posarien problemes.  
 
Es proposa començar a treballar a setembre per a buscar nova empresa de             
monitoratge per a que porti espai de migdia (i extraescolars) i signar            
contracte al febrer/març.  
 
Tendència del consorci es que gestió de menjador la porti equip directiu.            
Toni: cedir per un any al AFA la gestió del menjador. Després a retornar.  
Comentaris de famílies respecte involucrar Ausias March en el procés          
d’escollir nova empresa de monitoratge. Es considerarà per comissions la          
millor manera de treballar amb Ausias. 
 
ACORDS 
 
1/ Aprovat per majoria: Canviar empresa de monitoratge actual         
(Closques) per nova empresa a proposar per a que iniciï l’activitat de cara             
a juny 2020. Resoldre contracte amb Closques el 31 de maig i iniciar             
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contracte amb nova empresa 1 juny 2020 i després continuïtat per al curs             
2020-2021.  
SI - 31 
NO - 0 
ABSTENCIÓ – 1 
 
(Assistents: 32 - Algunes famílies han marxat) 
 

5. Col·laboracióo 
AMPA Ausias 
March i AMPAs 
unides 

Ausias March. Començar a fer coses conjuntes. Reunió d’una família          
Anglesola i família Ausias March. Objectiu de la reunió és fer coses amb             
conjunt. El que ha passat és que han demanat coses que nosaltres com a              
famílies no podem decidir.  
Toni ens ha demanat que intentem vincular families Anglesola i famílies           
Ausias March per a que els arribi la información a les famílies sobre el              
procés. Fer coses com batucada, ens trobem per st joan, tallers conjunts…  
 
AMPAs unides. AFA Anglesola - Adscrits al tema d’AMPAs unides.  
Flama del canigó – S’han organitzat tallers. Dia 23 17-19h. Plaça Comas. 
 

6. Congrés 
Educació 
Pública 

De cara any vinent hi haurà debats de ciutat en el marc del Congrés de               
Educació Pública. I un d’ells es farà a l’Escola Anglesola. Quan hi hagi             
información es comunicarà. 

7. Precs i 
preguntes. 

Presentador: Arnau Papiol.  
 
Compte corrent. S’informa que ja s’ha obert compte corrent de AFA Escola            
anglesola.  
 
Quota AFA 2018-2019. Debat sobre si es cancel·la la quota de AFA del curs              
2018-2019 de familia 35 Eur / familia aprovada per Acta AFA           
Assemblea Escola Anglesola de 22 d’octubre de 2019 o es manté.  
Un cop aprovat que es manté la quota de l’AFA i per tant haurà de ser                
abonada pels membres de AFA Escola Anglesola els mesos de juny/juliol           
2019 s’informa que es comunicarà a les famílies número de compte per a             
fer transferencia.  
 
Quota AFA. Les famílies mostren interès per a que la quota anual pels             
membres (socis i socies) de l’AFA Escola Anglesola sigui cada anys de 35             
Eur/any/família per evitar haver de votar anualment l’import de la quota. Es            
sotmet a votació.  
 
ACORDS 
 

A/ Aprovat per majoria: mantenir la quota de AFA Escola Anglesola del            
curs 2018-2019 de 35 Eur / familia. Implica que els membres de AFA             
Escola Anglesola hauran d’abonar la quota els mesos de juny /juliol           
2019.  

SI - 27 
NO - 1 
ABSTENCIÓ – 3 
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(Assistents: 31 - Algunes famílies han marxat) 
 
B/ Aprovat per majoria: establir la quota anual per als membres (socis i             
socies) de l’AFA Escola Anglesola en l’import de 35 Eur / any / familia. La               
mateixa serà vàlida a partir del curs 2019-2020 i fins que no s’aprovi nova              
quota per Assemblea de l’AFA Escola Anglesola.  
 
SI – 29 families 
 
(Assistents: 29 - Algunes families han marxat) 
 
 

 
Barcelona a 10 de juliol de 2019 
 
 
 
Vice President 
Victor Bové 
 
 
 
Secretaria 
Belén Menchón 
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Graella extraescolars (provisional) 
 

 


