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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA ASSEMBLEA AFA ESCOLA ANGLESOLA 

Acte Reunió de l’Assemblea de l’AFA Escola Anglesola 

Dia  16 Octubre 2019 

Hora 18.00 – 20.00 

Lloc Escola Anglesola 

Assistents Junta sortint 
- President: Carles Riau 
- Vice President: Victor Bové 
- Tresorer: Arnau Papiol 
- Secretaria: Belén Menchón 
- Vocal: Carme Poll 

 
Junta entrant 

- Presidenta: Carme Poll 
- Vice Presidenta: Magalí Ronconi 
- Tresorera: Cristina Ferro 
- Secretaria: Gemma Abad 
- Vocal: Agnès Reygosa 
- Vocal: Hanan Marcos 

 
Socis de l’AFA Escola Anglesola que assisteixen a la reunió presents o 
degudament representats: 49 families + 12 famílies amb vot delegat 
 
Famílies no sòcies de l’AFA Escola Anglesola: 4 famílies (no dret a vot) 

Ordre del dia -  Benvinguts nous membres 
1. Introducció AFA 
2. Introducció Comissions 
3. Rendiment comptes 
4. Comunicació AFA – Families 
5. Elecció nous membres Junta AFA 
6. Aprovació Acta 18 juny 2019 
7. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la Reunió i Acords 

1. Introducció 
AFA 

Presentador: Carles Riau 
 
- Que es l’AFA? Col.laboració escola – families 
- Com treballa AFA Escola Anglesola? (a) Junta. Hi ha la Junta de AFA, avui 
escollirem nova junta. (b) Comissions. Les comissions o grups de treball 
desenvolupen la major part de feina, estan formades per membres de l’AFA. 
Comissions son força independents i autònomes. (c) Assemblea. L’AFA és de 
caràcter assembleari i les decisions es prenen per Assemblea de socis.   
- Soci: per fer-se soci de l’AFA Escola Anglesola s’ha de complimentar full de 
soci AFA Escola Anglesola. 
- Quota: 35 Eur / familia. Votacions: 1 vot per família.  
- Any 2019-2020 ple de reptes. Absorció d’Ausias March. Moltes qüestions a 
tractar. Us convidem a participar.  
- AFA Escola Anglesola forma part de AMPAs unides de les Corts. 
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2. Introducció 
comissions 

Presentador: Carles Riau 
 

- Comissions: AFA estructurada per commissions. Fan molta feina. Es 
recomana no apuntar-se  a més de 2 i tenir temps per dedicar-s’hi 

- S’ha de ser soci  de l’Afa per tal de formar part d’una comissió 
- Es penjaran al vestíbul de l’escola les llistes per apuntar-se a les comissions, 

el termini serà fins el 28 d’Octubre. 
 

Espai Migdia – Presentadores: Noe / Maga  
 
- S’encarrega de la part de migdia. Menjar i monitoratge.  

o Menjar: Cuina Justa.  

Empresa de menjador l’hem canviat aquest any. Els dos anys anteriors 

l’empresa era Fundació Futur, pero es va decidir canviar per 

baixada de qualitat en el servei i deteriorament progressiu de 

l’empresa. Actualment Fundació Futur està en suspensió de 

pagaments.  

Escola va passar a l’AFA la gestió de menjador per poder fer contractació 

directe i es va decidir contractar Cuina Justa. Contracte duració 

inicial de 2 anys. Empresa nova – tot el que observeu, posar-los 

en comú amb comissió espai de migdia per anar polint. 

o Monitoratge: Closques. L’any passat es va votar canviar empresa 

de monitoratge perquè es té la sensació de que no s’adequa al 

projecte d’escola. El repte pel nou any es trobar nova empresa de 

monitoratge.  

- Que fem? Intentem que aquest espai sigui continuïtat amb la resta del 
projecte. Venir a tastar menjar 1 cop al trimestre. Monitoratge: suggerir 
certes coses (actuacions, formacions…) 

- Qui som? Som 5 persones de P5 i 2 families de P4 – convidem a tothom a 
unir-se. 

- La comissió de Espai de Migdia compartirà power point amb les famílies 
explicant el preu de cada un dels serveis per transparència. 

- Llengua vehicular a l’Espai de Migdia per P4 i P5: anglès.  
- Aquest any feina principal es buscar nova empresa de monitoratge, en 

col.laboració amb extraescolars i en consens amb l’equip directiu. 
- Com fer arribar propostes, comentaris o queixes sobre espai de migdia? 

Fer-los arribar per e-mail al e-mail de espai de migdia.  
 
Debat / Preguntes socis / Comentaris 
 

- De cara al nou edifici està previst cuina pròpia? Si – mateixa empresa farà 
cuina pròpia.   

- Es pregunta la opció d’enviar tweet cada dia amb la foto del menjar per 
tenir una idea del que mengen els nens. 

- Perquè el contracte es de 2 anys? Contracte de 2 anys – es va intentar 
negociar només un any, pero l’empresa va exigir fer-lo de 2 anys per cobrir 
inversió inicial.  

- Quins van ser els criteris per triar Cuina Justa? Criteris per triar Cuina Justa: 
menjar bo, proximitat, variada….. Ultimes classificades van ser Cuina Justa 
i Menjador Ca la Rosa (més petita).  
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- Famílies pagant poden venir a tastar menjar? En principi no. Es va fer 
proposta, pero no s’ha aconseguit encara. Comissió de menjador quan ha 
vingut ha menjat fora d’horari, sense els nens.  

- Quin és el problema amb Closques? Sobretot es la gestió. Entenem espai 
de migdia com part de l’escola i les bases de l’empresa son diferents. No 
problema directe amb monitors.  

- Comentaris: Cuina Justa: picnic del casal estiu molt just.  
- Procés per escollir nova empresa de monitoratge. Comissió de Espai de 

Migdia investigarà i farà triatge de 2 empreses i de ser possible vindran a 
explicar el seu projecte en una futura assemblea del AFA i es votarà en 
assemblea la empresa seleccionada. 

 
Extraescolars – Presentadora: Carme 

 
- Que fem? Organitzar activitats extraescolars i casals vacances.  

o Activitats extraescolars: valorar interés dels fills i que encaixin amb 
el projecte de l'escola. Que siguin activitats fora perquè escola 
actual està molt limitada en espai aquest any. Que empreses 
puguin facilitar trasllat. Ajustar preus com a escola pública 
(abaratir). Ofertar places en funció de la demanda. Coordinar tot 
això amb Closques que s’encarrega de gestió i inscripció. 

o Casal estiu: Esguard. Fan casal d'estiu i jornada intensiva 
(“casalet”). 

- Feina de cara aquest any: dissenyar extraescolars de P3 a 6è. Coordinar 
amb comissió de extraescolars d’Ausias March. Aquest any ja hi ha una 
activitat conjunta: Batucada (P5). Comissions hauran de treballar per 
dissenyar activitats any vinent.  

- Extraescolars: molt vincle a nivell de barri.  
- Necessitem gent. Crida a unir-se.  

 
           Debat / Preguntes socis / Comentaris 
 

- Comentaris: cara a la nova escola, espai d’acollida ha de ser correcte, amb 
més material….  

 
Festes – Presentadora: Maria 

 
- Que hem fet?  

o Xocolatada per recaptar fons per lluitar contra càncer infantil – St 
Joan de Déu.  

o Festa de final de curs 
o Carnestoltes – any passat vam participar en la rua del barri. 
o St Jordi – el primer any vam vendre llibres de segona mà i roses 

fetes pels nens per fer colecta.   
- Intentar consolidar aquestes tres (xocolatada, festa final curs i 

carnestoltes) i veure si afegim alguna. 
- Anima a unir-s’hi. 
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Comunicacions – Presentador: Miquel 
 

- Que fem?  
o Hem fet una web de l’AFA Escola Anglesola 

(http://www.afaanglesola.cat). Necessitem gent per continguts I 
treballar web. 

o Twitter. També és necessari gent pel manteniment 
 

Obres – Presentador: Eusebio 
 
- Obres de la nova escola van bé. 
- Coordinar-nos amb consorci i escola per veure que podem millorar de 

l’escola nova.  
- Projecte que estem iniciant: codisseny del pati – en línia amb el projecte 

d’escola es vol evitar pista esportiva. Volem fer projecte de codisseny entre 
Ausias March i Escola Anglesola per obtenir idees per pati que ens agradi 
amb aportacions famílies i infants. S’ha començat a parlar amb el Toni. 

- Un cop de ma aniria bé.  
          
             Debat / Preguntes socis / Comentaris 

 
- Comentari: es proposa per alguna familia mantenir edifici actual per a 

l’escola. Es proposa lluitar per mantenir aquest edifici per escola Anglesola. 
En principi no es contempla que edifici actual continuï sent de Escola 
Anglesola, pero si convé aquesta petició es pot canalitzar a través de 
comissió d’obres.  

 
Escola de families – Presentador: Carles 

 
- L’any passat no va acabar d’engegar. La idea és fer tallers per famílies, 

difusió de continguts, etc, en línia amb el projecte pedagògic de l’escola – 
camins i eines per reforçar-lo.  

- Si algú s’hi vol sumar, cal gent per engegar aquesta comissió. 
 
Reglament intern – Presentador: Victor 

 
- L’any passar no es va fer res. Aquest any es gira molta feina. Ens ajuntem 

amb Ausias March i ells tenen normes de funcionament intern, però 
nosaltres no. Fins ara érem escola petita, pero com anem creixent es 
important aclarar normativa interna per evitar confusions.  

- Gent involucrada i amb ganes de treballar, feina complicada, pero 
necesaria.  

- Qüestions necessaries: exemple – continuïtat extraescolars.  
 
Debat / Preguntes socis / Comentaris 
 
- Convivència  

o Reunions mensuals de convivencia: Ausias March - Anglesola 
o Ha començat aquest any i es fan reunions coordinades per Maika 

Gutierrez (regidora d'educació districte). Últim dijous de mes – 
possibilitat d’adelantar reunions a 5.30-5.00 pq no es faci tan tard.  

http://www.afaanglesola.cat/
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o A finals d’estiu Toni va proposar fer comissió de convivència / 
famílies per interactuar Ausias – Anglesola. Es volia una comissió 
més transversal. Es convida a tothom a assistir a reunions 
mensuals de convivencia. No cal que families sempre siguin les 
mateixes. Si que sería útil que families que assistim a diferents 
reunions ens comuniquem per organizar-nos i pq hi hagi 
continuïtat. 

o La mediadora entre AFAs de l’any passat, Belén Cuesta, ha 
desaparegut aquest any.  

 
Es proposa crear comissió de convivència per poder treballar en punts que surten 

a les diferents reunions i que hi hagi certa continuïtat.  
 

- Es pregunta si hi ha alguna comissió sobre assetjament escolar. NO hi ha 
cap comissió específica, però el Toni va proposar fer protocol. Es va parlar 
a Consell escolar. Es proposa fer xerrada a L'escola de famílies.  

 
 

 ACORDS 
1/ S’acorda per unanimitat la creació de la comissió de convivència 

3. Rendiment 
de comptes 

Presentador: Arnau 
 
- Rendiment de comptes: 

 

Ingressos  

Quotes families (2018-2019) 1.680,30 € 

Remanent festa fi curs 101,86 € 

  

Despeses  

Taxa registre associació -60,00 € 

Segell AFA -25,00 € 

Bústia AFA -29,99 € 

Despeses caixa enginyers -34,68 € 

  

  

Estat actual 15/10/2019 1.632,49 € 

 
De  

- Rendiment de comptes molt senzill perquè fins el curs 2018-2019 no 

s’havien cobrat quotes, fins ara totes les festes i activitats s’han fet de 

forma gratuita o fent recolecta puntual de diners entre les famílies. AFA 

de moment no gestiona res a nivell de rebuts. ara no s’han cobrat quotes.  
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Qu-  Quota: 35 Eur 🡪 Període de 30 dies per ingresar quota 2019-2020. Es passarà 

el número de compte de l’AFA a les famílies per ingressar quota. Al pagar 

quota – posar nom del alumne. Missatge donarà instruccions.  

              Es pot facilitar el pagament per aquelles famílies que ho solicitin. Parlar 

directament amb la junta 

- Compte: Caixa d’enginyers.  

 ACORDS 
1/ S’acorda per unanimitat el rendiment de comptes a 16 d’octubre de 2019 
de la Junta sortint.  

4. Comunicació 
AFA - 
families 

Presentador: Carles Riau / Carme Poll 
 
- AFA – Families: la comunicació es farà majoritariament per e-mail. 
- Famílies – AFA: es pot contactar amb AFA Escola Anglesola via delegats de 
classe o enviant missatge a les comissions. A la web de AFA i al taulell de 
l’entrada trobareu els correus electrònics de les comissions de l’AFA.  

5. Elecció nous 
membres 
Junta AFA 

Candidatura única - Presentació de candidatura: Carme Poll 
 
- Estatutariament cada dos anys cal renovar la Junta. 
- La candidatura única per a la Junta de l’AFA Escola Anglesola està constituïda 
per:  

● Presidenta: Carme Poll 
● Vicepresidenta: Magalí Ronconi 
● Tresorera: Cristina Ferro 
● Secretaria: Gemma Abad 
● Vocal: Agnès Reygosa 
● Vocal: Hanan Marcos 

 
- Van haver terminis per apuntar-se i només ha sorgit aquesta candidatura 
única.  
- Ganes de col.laborar i s’ha convidat a tothom qui vulgui a unir-s’hi perque 
sigui el màxim plural. Intentar que la comunitat educativa, famílies tinguin 
ganes de participar. Instrument vehicular, facilitador de comunicacions. 
Decisions es prenen a Assemblea.   
- Per més informació sobre la proposta, es pot consultar el document de 
presentació de la candidatura (LINK) 
- Repte per aquest any que creixem molt i ingresarem a escola nova.  
Ganes de ser una Junta prou forta com per agafar tot això amb moltes ganes.  
 

 ACORDS 
1/ S’acorda per unanimitat el cessament de Junta sortint per expiració del 
mandat a efectes de 16 d’octubre de 2019. 
Totes les persones de la Junta sortint son presents a l'assemblea i accepten 
el cessament del seus respectius càrrecs a efectes de 16 d’octubre de 2019. 
2/ S’acorda per unanimitat la aprovació de la gestió realitzada per la Junta 
sortint i s’agraeixen els serveis. 
3/ S’acorda per unanimitat el nomenament de les persones titulars de la nova 
Junta a efectes de 16 d’octubre de 2019. La composició resultant de la Junta 
Directiva és la que s’especifica a continuació: 

- Presidenta: Carme Poll 
- Vicepresidenta: Magalí Ronconi 

https://drive.google.com/open?id=0BzAFyK3_gLyvU2M1clV0ODFLMTlTN1hJbFNHMVNpdG9nN3dJ
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- Tresorera: Cristina Ferro 
- Secretaria: Gemma Abad 
- Vocal: Agnès Reygosa 
- Vocal: Hanan Marcos 

Totes les persones nomenades per a la nova Junta son presents a l’assamblea 
i hi han acceptat el seu nomenament pel seus respectius càrrecs a efectes de 
16 d’octubre de 2019. 

6. Aprovació 
Acta 
Assemblea 
18 juny 2019 

Presentadora: Belén 

 
Aprovació de l’acta d’Assemblea AFA Escola Anglesola de 18.06.2019.  

 
La mateixa està a disposició de les famílies en el següent enllaç: 

● Acta Assemblea AFA Escola Anglesola 18.06.2019 
 

Les famílies presents reconeixen haver llegit acta i excusen la lectura de l’acta.  
 

ACORDS 
1/ S’aprova per unanimitat Acta Assemblea AFA Escola Anglesola 16.10.2019 

7. Precs i 
preguntes 

Debat / Preguntes socis / Comentaris 
 
- Es pregunta com l’AFA dona suport a les famílies que no puguin permetre’s 
certes despeses com les colònies, la quota del AFA.....  
Es un tema que s'estudiarà de forma conjunta la Junta amb l’escola i la comissió 
de reglament. 
- Drets d'imatge.  
Web del AFA: oberta – apartat privat encara work in progress.   
Twitter: oberta. Es van penjar algunes fotos de carnestoltes.  
Mirar aclarar documentació de drets d'imatge AFA 

  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzAFyK3_gLyvNE9HNjRXS1ZJSkZiZFU3UGlLYmwwU1JZbVBr

