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ACTA  1ra  ASSEMBLEA  del  curs 2020-2021  (14/12/2020)  

Reunió Telemàtica per  JITSI el 14/12/2020, de 18 a 20:40 h 

Assistents: TOTAL PARTICIPANTS (membres socis i no socis de l’AFA):  
75 Connexions en línia en el punt màxim 
57 Assistents enregistrats al formulari d’assistència 

• Membres de la Junta presents: Carme (presidenta), Magalí (vice-presidenta), Gemma (secretaria), Cristina 
(tresorera), Hanan (vocal) i Agnès (vocal) 

• Representants de les Comissions presents: Maria (Festes), Miquel (Web), Joan (Obres), Silvia (Reglament), Ana 
(Extraescolars), Jesús (Escola de Famílies), Diego (Migdia) 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’última acta del curs 19/20  
2. Presentació del tancament econòmic del curs 19/20  
3. Presentació de les comissions:  presentació dels seus membres, explicació del treball que han estat fent fins ara, dels projectes 

que es plantegen treballar per aquest curs i el seu pressupost.  
4. Presentació de la junta: explicació del treball que ha anat fent fins ara, dels projectes que es plantegen treballar per aquest curs 

i exposició del pressupost global pel curs 20/21.  
5. Suggeriments dels socis 
6. Precs i preguntes. 

 

Es fa una introducció de com funcionarà l’assemblea, com usar el xat (només per torns de paraules i votacions), com apuntar la assistència, 
i es demana que tothom silenciï els micròfons. També que al final de cada explicació s’obrirà un espai pels torns de precs i preguntes. Es 
demana poder gravar la reunió per fer l’acta i es diu que després s’esborrarà perquè realment no hi ha cap interès en guardar-la, sinó que 
només es per l’acta i per revisar com ha funcionat tot. Ningú s’hi oposa així que s’inicia la gravació. Iniciem la reunió compartint la 
presentació preparada.  

 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA 16/12/2019 DEL CURS 19/20 
 

Gemma fa la presentació i recorda que la última assemblea va ser al desembre de 2019 i que l’Acta està penjada a la web a disposició 
de tothom. Comenta que es un tema burocràtic però que s’ha d’aprovar l’acta perquè quedi constància. En aquella acta es van aprovar 
dues propostes: el canvi de l’empresa de monitoratge, de Closques per L’Esguard, i la subscripció de l’AFA a la FAPAC.  

 
S’explica que la votació es farà a través d’un enllaç que es penjarà, per cada votació, al xat. Es demana que cadascú tingui a mà el seu 
codi. Es recorda que només poden votar els socis i que només aquells que han rebut els codis. Arrel de preguntes en el xat sobre el 
codi, es comenta que qui es soci i no ha rebut codi és perquè o bé teníem incidències del tipus no inscrit o no estaven al dia amb els 
pagaments (es recorda que es va dir en el e-mail general que es va enviar). També es comenta que les famílies revisin el correu brossa 
o el de promocions perquè pot haver quedat el e-mail del codi extraviat a aquestes carpetes. 
 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple l’acta del 16 de desembre de 2019 
 

2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DEL TANCAMENT ECONÒMIC DEL CURS 19/20 
 
Gemma exposa el tancament econòmic. Comenta que l’AFA és relativament nova i com al inici vam tenir problemes per poder obrir el 
compte bancari, s’ha fet el tancament dels dos anys junts (2018-2019 i 2019-2020). El tancament és a data de 30 juny del 2020.  
Es fa l’observació de que hi ha un romanent important perquè no s’ha pogut fer res durant l’any anterior, degut a la COVID-19, que es 
quan es van anar abonant les quotes dels dos anys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple el tancament econòmic del curs 19/20 

DINERS QUE ENTREN 

Quota socis 18/19 1.995€ 

Quota socis 19/20 2.940 € 

Caixa festa final curs 102 € 

INGRESSOS TOTALS 5.037 € 

DINERS QUE SURTEN 

FAPAC 135 € 

Comissions bancàries 72 € 

Bústia AFA 30 € 

Taxes inscripció AFA 82 € 

Segell AFA 24 € 

Certificat digital 39 € 

Domini web 50 € 

DESPESES TOTALS 431 € 

DINERS QUE SOBREN 

Ingressos 5.037 € 

Despeses 431 € 

Saldo tancament econòmic 4.606 €  
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3. PRESENTACIÓ DE LES COMISIONS: Magalí va donant el torn de paraula als representants de les comissions i al final de cada explicació 
hi haurà espai pels precs i preguntes 

 
3.1 WEB 

 
Miquel fa la presentació de la comissió web. Primer es presenta, diu que son 6 membres enguany a la comissió i que ja s’han reunit per 
preparar tot el que volen fer aquest curs 20-21 i que és el que ens presenten a continuació.  
 
Durant el curs 19/20 van crear la web i el twitter, però els han mantingut poc actius, i també van crear els drive per la Junta i per cada 
comissió i els seus respectius gmails.  
 
Per aquest curs 20/21 volen millorar i adaptar totes aquestes eines, i les que calguin, a la nova normalitat, dinamitzar i facilitar la 
comunicació dins l’AFA, amb la Junta, amb les comissions, amb l’escola i també amb les famílies, definint un pla de comunicació millor. 
I facilitar la feina interna de la Junta i les comissions. Ho faran creant una web nova, un calendari de l’AFA, implantant eines noves de 
treball intern i de gestió per millorar la seguretat de la informació i la protecció de dades.   
 
Volen estructurar-se a nivell intern en dos subgrups de treball amb funcions molt ben definides. Un, el de comunicació (encarregat de 
la web, el calendari, el pla de comunicació AFA-famílies-escola, les xarxes socials) i l’altre, la de tecnologia (gestió d’usuaris i socis online, 
llei de protecció de dades, seguretat, reunions virtuals amb votacions electròniques, entorn de treball virtual, gestió documental, suport 
tècnic).  
 
Els projectes que volen dur a terme son 3. El primer una MEMORIA DEL CURS 20/21 per facilitar a les famílies una recopilació de les 
fotos del curs, els esdeveniment de l’escola i els de l’AFA. Estan mirant com vehicular-ho, si online o amb un suport material. El segon 
és fer una NOVA WEB mes participativa, atractiva i amb un nou disseny. I per últim, treballar les EINES AFA 4.0 per adaptar-se a les 
noves eines necessàries per la nova normalitat (Gestió d’usuaris, calendari, ciberseguretat, reunions virtuals, canals de comunicació, 
entorn virtual de treball per comissions i junta). 
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany hauria de ser 0€, però si es decidís fer un suport pel projecte MEMORIA 
DEL CURS i es necessita plataforma digital, el pressupost seria de 950€ per les memòries i 190 € pel zoom anual. Un total de 1.140€. 
 

3.2 ESCOLA DE FAMILIES 
 

Jesús fa la presentació de la comissió d’Escola de famílies. Comença presentant-se ell i dient que son 4 membres. Fa una crida perquè 
la gent s’hi apunti. Comenta que va costar molt entrar en modo productiu durant l’any passat. Es va fer una proposta que es va haver 
de posposar perquè va coincidir amb l’assemblea i després amb la COVID-19 va ser difícil fer res més durant el curs passat.  
 
L’ objectiu de la comissió és facilitar eines i recursos de qualsevol indole a las famílies, acord sempre amb l’escola. També crear activitats 
lúdic-festives (d’un altre caire de les treballades per la comissió de festes) i que no només siguin xerrades.  Ho proposen, tant per fer 
amb els adults com amb els infants. Es tractaria de fer activitats col·lectives. Enguany amb la dificultat de fer-ho presencialment s’haurà 
de fer virtualment. Es per això i aquesta dificultat, que tenen l’objectiu de fer 2 xerrades enguany, una per trimestre. Una seria més de 
caire divulgatiu pel segon trimestre (nutrició: composició del menú, alimentació etc...) i una altre, al tercer trimestre, tipus ioga en 
família o algun un taller de l’estil. 
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 300€. Per remunerar a qui faci la xerrada o taller.  
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Pregunta 1: Com apuntar-se a la comissió. Se li dona la benvinguda a la comissió i es diu com apuntar.se (fer la inscripció a soci, a la 
comissió, fer el pagament, i llavors la Junta comprova que tot sigui correcte i es comunica amb representants per actualitzar els xats). 
Pregunta 2: Els 300€ remunerats son el que s’ha calculat realment per una xerrada o depèn del romanent total. El pressupost està 
fet a ull. Dona algunes opcions de com es poden fer les activitats, i inclús proposa que si alguna família s’ofereix a fer tallers doncs 
estarien encantats d’escoltar la proposta, i tot sent família de l’Escola creu que és de rebut poder remunerar la feina feta) 
 

3.3 ESPAI MIGDIA 
 

Diego fa la presentació de la comissió d’Espai Migdia. Explica que és una comissió que vetlla pels infants durant l’espai migdia, que es 
un espai molt ampli de temps, on hi ha per una part l’acompanyament del infant per part dels monitors (l’Esguard gestiona aquest 
espai amb el monitoratge) i per l’altre, l’àpat (Cuina Justa aporta el càtering). Aquestes empreses han estat triades perquè van en línia 
amb el pla educatiu de l’escola. Diu que son una comissió amb molta feina i molta gent. Que han passat dels 6 membres als actuals 11, 
cosa molt positiva per poder repartir la feina. Explica que el funcionament de la comissió es assembleari, amb un representant que es 
el Diego. La principal funció es vetllar pel benestar dels nens, recollir suggeriments, necessitats, inquietuds, queixes... de totes les 
famílies perquè es un espai molt important. S’escolta a tothom, es centralitza la informació via e-mail i es respon el mes ràpid possible. 
 
Es detalla quina ha estat la feina feta fins ara, que sobretot ha estat arrencar l’acompanyament de L’Esguard perquè eren nous i degut 
a al COVID-19 van tenir molts entrebancs i moltes incidències, entre elles, haver de fer dues subrogacions de personal. També han 
tingut problemes respecte a l’espai i la ubicació dels diferents menjadors que han hagut d’habilitar, així com organitzar els patis i els 
diferents torns per dinar. També s’ha treballat, des de la comissió, per atendre tot tipus de queixes (necessitats especifiques no ben 
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traslladades, qüestions relatives a la incorporació de tot l’alumnat de l’escola d’Ausiàs March, adaptació al nou menú que sempre es 
complex i a més els nens tenen els seus gustos i carències...). Això ha suposat una gran feina addicional i encara s’hi treballa.  
 
Altres qüestions que també s’han estat treballant durant aquest primer trimestre son la necessitat de un menú HALAL, les incidències 
degudes a la COVID-19 respecte al menjar, la temperatura... També estan col·laborant amb Cuina Justa i l’Esguard per fer tallers de 
nutrició i educació alimentaria pels nens dins l’horari del migdia. Aquests tallers pretenen, entre d’altres qüestions, explicar als nens el 
perquè del menú, que és diferent, i també se’ls vols escoltar per incorporar al menú els canvis necessaris. També es fan tastets, un per 
trimestre. El primer ja està fet. El seu informe i l’acta de la reunió posterior estan a la web de l’AFA. 

 
Per acabar explica que al gener anirem al edifici nou on tindrem cuina pròpia (seguirem amb Cuina Justa). Això canvia el paradigma i 
permetrà incidir millor en el tema dels àpats, alhora que plantejarà nous reptes de gestió als que faran front. També seguiran fent 
tastets i es plantegen valorar accions per pal·liar possibles necessitats alimentàries (comenta que hi ha un programa de la Generalitat 
que pot ser interessant per fer tallers, i que volen intentar gestionar millor els excedents ara que hi haurà cuina pròpia, doncs els 
preocupa el malbaratament del menjar i per això es vol intentar reduir-lo). També volen estudiar si la comissió de espai migdia ha de 
ser una comissió mixta amb una representació d’algú de la empresa de monitoratge, de cuina i de l’escola per treballar conjuntament. 
 
Finalment també es convida a qui vulgui apuntar-se a la comissió per seguir treballant, doncs que és benvinguda. I es convida a 
qualsevol família amb dubtes, queixes...que els enviïn un e-mail. 
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 0 € 
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Intervenció 1: Es comenta que veu bé el fet de fer aquest projecte que planteja la comissió de fer una formació o educació sobre 
hàbits alimentaris, i no només per nens com pels adults. Diego comenta que ja està plantejat per fer-se des de la Comissió d’Escola 
de Famílies, per les famílies i que el projecte inclou pares i infants. Les dues comissions en aquest aspecte estan en sintonia treballant 
plegades. 

 
3.4 EXTRAESCOLARS 
 

Ana fa la presentació de la comissió d’Extraescolars i explica que la comissió gestiona els racons de tarda, les acollides matinals, les 
activitats extraescolars, el casalet de juny (quan l’Escola fa jornada intensiva) i el casal d’estiu. 
 
Un dels objectius de la comissió pel curs 19/20 va ser oferir més activitats, es a dir, ampliar l’oferta d’activitats, atenent tant a les 
demandes de les famílies del cicle infantil, com col·laborant amb la comissió de l’Escola Ausiàs March per conèixer les preferències ja 
establertes pels cursos del cicle de primària de nova incorporació. L’altre objectiu principal va ser oferir activitats de caràcter lúdic i 
afins a la en línia pedagògica de l’escola. Així com procurar perquè les activitats tinguessin un preu acord amb el barem d’una escola 
publica. Durant el curs passat doncs es va treballar en aquesta línia per preparar l’oferta d’activitats extraescolars pel curs 20/21. 
 
Es comenta que aquest curs està sent molt complicat per les incidències i les incerteses que genera la situació COVID, així com les seves 
repercussions. S’ha hagut de treballar dins un escenari molt complexa i canviant. Una de les primeres repercussions derivades del 
COVID va ser que ens vam trobar emplaçats en dos edificis i que a pocs dies d’iniciar el curs es va saber que infantil quedava repartida 
en dos edificis. Això va fer que s’haguessin d’anular les activitats pensades per P4 principalment per un problema d’espais a l’edifici de 
Can Rosés i es van haver de re-formular les activitats de P5 a 6è. 
 
Quan la feina estava ja encaminada, amb la nova normativa respecte a les extraescolars, es va haver de cancel·lar tot i treballar de nou 
en un altre plantejament. Es va oferir una activitat al desembre, la “roda d’activitats esportives i artístiques” a un preu molt bo i un 
tastet de programació de robòtica. I es va començar a treballar per veure com oferir activitats extraescolars bombolla a partir de gener. 
Per això l’objectiu principal i més immediat de la comissió és assegurar les activitats extraescolars oferint-les com a activitats bombolles 
de cara al nou edifici, si es possible i viable, i incorporar les famílies de P4 a les activitats que van haver de ser descartades pel tema 
d’espais. També es tenen com a objectius organitzar el casalet, homologar el casal d’estiu, i treballar per les activitats pel proper curs. 
 
Es fa una crida perquè s’apunti mes gent a la comissió per treballar plegats, sobretot de primària. 
 
El pressupost és complicat de definir sense saber espais, com serà el pati, quines activitats es podran oferir en format bombolla,...tot 
això ha fet difícil fer un pressupost. El tema del circ l’hem posat a part en el pressupost perquè es un projecte de l’Escola en el qual 
creiem que podem col·laborar i aportar doncs serà un material que usaran tots els nens.  
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 300 € per extraescolars, 200 € per racons, acollida i casal i 300€ per 
l’espai circ. Un total de 800€. 
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Pregunta 1: Com està el tema de piscina de P3? Sabem que Europolis encara no ho ha engegat. Estem en contacte amb ells per rebre 
les noticies i quan en tinguem us les farem arribar via l’Esguard 
 
Pregunta 2: Es poden fer packs per les activitats extraescolars de manera que si agafes més d’una activitat o per més d’un fill, pot 
ser més econòmic, com un escalat de preu. Ana comenta que aquesta inquietud la traslladarà a la comissió i la parlaran amb l’Esguard  
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Pregunta 3: Es podrà reprendre l’activitat de robòtica en el nou edifici? Ana comenta que la comissió ho tenia tot enfilat ara ja, però 
amb el nou edifici sorgeixen altres problemes i s’ha de replantejar tot de nou, que la comissió s’ha de reunir amb l’esguard, també amb 
l’escola, en general i també respecte a robòtica. En aquest tema en concret, el problema bàsicament son els ordinadors. 
 

3.5 FESTES 
 

Maria fa la presentació de la comissió de Festes. Es presenta i diu que es la representant. Comenta que son 5 i que fan també una crida 
a la gent sobretot de primària perquè tots son de infantil i 1r. Diu que aquest any es difícil però la comissió vol seguir creant escola i 
vinculant-se com a AFA al teixit del barri sociocultural. Ja ho ha anat fent  aquest anys (amb carnaval, i alguna altre acció). Explica que 
de tot el que la comissió es podia plantejar de fer durant el curs, degut a la COVID-19, han seleccionat 4 accions, on l’última és un somni 
dins el marc actual que estem vivint. 
 
Comença explicant la primera acció que és farà d’immediat que serà una recollida d’aliments a través de l’Escola i juntament amb la 
xarxa de aliments de Les Corts. Serà del 13 al 18 de desembre. A partir de dimecres (cartell) es podran portar els aliments a l’Escola. A 
les entrades dels dos edificis hi haurà capses per posar els aliments. L’Escola just avui els ha confirmat que es podia fer doncs estava 
en dubte pel tema de la COVID-19, però finalment està confirmada la possibilitat de fer-ho així. Explica que si detecten alguna necessitat 
diferent a la dels aliments ens ho farien arribar. Explica que també es poden portar aliments frescos en les recaptes, però que han 
pensat que enguany millor no, i que tot el que es recolli sigui envasat. 
 
Una altre activitat que tira endavant enguany també, és la xocolatada solidària, com s’ha fet cada any. S’ha de definir encara com, 
perquè no ens podrem reunir tots al pati com es feia altres anys. Es planteja poder-ho fer com a postra a oferir a tots els nens (donar 
xocolata de postra a tothom respectant i preveient les intoleràncies). També tenen pendent de com fer la recapta dels donatius. Està 
pendent de perfilar. Enguany han pensat que també estaria bé recollir missatges, dibuixos...per fer arribar als nens afectats per Càncer. 
 
Respecte al Sant Jordi, la tercera acció que volen fer, explica que sabent que enguany no tenim contacte entre els diferents cursos, 
volen aprofitar aquesta activitat per poder coneixens una mica i fer vincle, a través de les produccions fetes per les famílies i que 
exposaran a l’Escola o ja veuran com. I per últim, ens explicant que volen somiar i fer un sopar de carmanyola a final de curs. 
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 2.072,20 € . D’una banda el pressupost per la xocolatada solidària, 
que és el que està més tancat, es de 172,20€. Per una altre volen comprar un equip de so per les festes i per usar en altres moments i 
han estimat uns 200€. També 100 € per materials varis i per últim el pressupost de la festa de final de curs està fet somiant en gran i 
seria de 1600€..  
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Intervenció 1: S’expressa gratitud per la iniciativa de la recapta, que pot participar i que vol deixar constància que  aquesta comissió 
és molt important per treballar conjuntament amb l’escola, l’AFA i el barri. Aquest projecte es un pas endavant i molt important per 
posicionar-nos al barri. També aprofita per llençar que hi ha moltes coses al barri que es poden potenciar. Maria contesta que serà 
molt benvinguda a la comissió quan ella vulgui i li responen que formalitzarà la inscripció a la comissió. 
 
 
SUGGERIMENTS que la COMISSIÓ DE FESTES creu que es poden fer A NIVELL AFA: 
 
1. El primer suggeriment de fet ve proposada a través del Toni. Maria diu que els mestres tenen un nivell de compromís molt elevat 

i que estan fent de tot per tenir tot preparat, i que per això és important valorar com a pares el sobreesforç del equip de mestres. 
La comissió vol proposar de fer un oferiment explícit de les famílies per ajudar l’escola en el trasllat. Tot i que l’equip ja ho ha dit, 
es vol agrair l’esforç i oferir-nos com a famílies a ajudar. Es vol que sigui, no cosa de comissió de festes, sinó com a AFA. 
Carme, la presidenta de l’AFA, diu que és un tema delicat i que no sap si realment es un tema que s’hagi de votar o no. De totes 
maneres apunta que si s’ha de votar, com no estava previst, s’hauria de preparar el link de votació.  

 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple l’oferiment de les famílies per ajudar l’escola en el trasllat d’edifici.  
 

2. Com a segon suggeriment es comenta que no tenim logotip ni com a AFA ni com a Escola. Maria diu que la comissió creu que seria 
important impulsar-ho perquè poden ser necessaris per temes identitaris. Explica que no s’ha pogut desenvolupar un logotip 
abans perquè es creia que seria millor que primer l’escola fes el seu i després l’AFA fes el seu lligat al de l’Escola. La comissió vol 
proposar preguntar en quin punt està l’escola en la creació del seu logotip i a partir d’aquí generar, en algun espai, la creació 
participativa del logotip de l’AFA entre tots. Un exemple seria fer-ho lligat a Sant Jordi i fer un concurs. El dubte que ara se’ls 
genera és saber si es vol fer el logotip pel nostre compte o si és millor que vagi de la ma del logotip de l’escola adequant el nostre 
tempo al de l’escola, tot i que llavors podria demorar-se i podria ser que no succeís fins el curs vinent perquè l’escola va 
desbordada. 

 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple impulsar la creació del logotip  
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Hi ha varies intervencions i pluja d’idees. Per una banda es comenta que encara que l’AFA vagi alineada amb l’Escola, es una 
associació independent que ha de crear la seva pròpia identitat, treballant el seu propi logotip al marge del de l’escola, i com 
és aquí on està la qüestió, per això es votarà si volem anar de la ma de l’escola o volem impulsar l’acció pel nostre compte. 
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També es comenta que seria bo treballar-ho conjuntament entre dues comissions, la de festes i la de web, perquè el logotip és 
quelcom que t’identifica i té un component de comunicació molt forta, per tant, es podria dur a terme la proposta de fer una 
acció més lúdica per part de festes per trobar el logotip i després que web fés les seves aportacions i adeqüés el logotip escollit 
en temes de comunicació, imatge...  
 

3. Per últim la comissió proposa crear una comissió de Gegants. L’Escola Ausiàs tenia uns gegants que estan a la plaça Comas, volem 
poder disposar-ne, i fer-los un rentat de cara, vestir-los... i fer la proposta de fer capgrossos per a la comunitat de petits. Han 
pregunta a l’Escola i hi està d’acord en que l’AFA faci l’acolliment del gegants. La comissió de festes creu que es millor desvincular-
ho de la seva comissió perquè ho pugui fer gent que en sàpiga més o que hi pugui dedicar tot el temps. 

 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple la creació de la comissió de gegants 
 
Davant la votació, comissió web demana tenir uns dies per poder obrir les inscripcions, crear el e-mail, incorporar-la a la web... 

 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 
 
Pregunta 1: Es comenta que es genera el dubte sobre aquesta comissió de gegants i com hauria de treballar-ho. Diu que com 
l’escola treballa per projectes, es pregunta si els capgrossos es faran treballant amb els infants dins l’escola, com a treball 
ordinari dins el projecte escolar o de si es farà a part. Maria apunta que a l’escola els sembla bé que l’AFA s’encarregui dels 
gegants i faci créixer la família amb els capgrossos. Una altre cosa seria que la comissió es planteges per exemple fer tallers amb 
els nens amb la col·laboració de l’escola, però en principi la idea original seria per fer-ho com a AFA desvinculant-se de l’escola en 
el sentit de treballar-ho a part. Maria diu que inclús hi ha mestres interessats en participar i que estaria bé que ho fessin. L’Escola 
ens permet fer-los nosaltres sense una custodia compartida i sense estar supeditats al permís de l’escola. 

 
3.6 OBRES 

 
Joan fa la presentació de la comissió d’Obres. Comença presentant-se i explicant el que han fet fins ara. Primer van fer un procés 
participatiu pel projecte del Pati perquè el pati inclòs en el projecte original de la obra no s’esqueia a la manera del que podria ser un 
bon pati. Van participar famílies de l’Escola Ausiàs March i de l’Escola Anglesola, junt amb una part del equip de mestres. Van buscar 
la definició del nou pati i com fer la distribució espacial. Encara ho estan treballant. El consorci, davant la seva proposta, va dir que volia 
assumir el projecte pati com a propi i el vol implementar, però encara no han fet cap pas. La comissió hi estarà a sobre tot i que està 
contant molt comunicar-se amb el consorci. Comenta que es va molt just de terminis i encara no se sap com acabarà tot ni quan.   
 
També han fet uns pressupostos participatius arrel del neguit de les famílies sobre les entrades i sortides de l’Escola nova (infantil surt 
pel carrer Joan Gamper i primària surt per la cantonada del carrer Numancia amb el carrer Anglesola). Per aquest motiu, van presentar 
un projecte per proposar la peatonalització del carrer Anglesola i perquè els accessos a l’escola fossin més segurs. Els processos de 
l’Ajuntament estan fora de termini i encara estan avaluant tot. Però el que si ha fet l’Escola Anglesola és entrar en la segona fase del 
programa de “protegim les escoles”. Durant l’any 2021 es farà ja alguna acció al carrer Anglesola, al carrer Numancia i també al carrer 
Joan Gamper.  S’està negociant que es pot fer, quan i com. 
 
Mentrestant que això no tiri endavant, la idea de la comissió d’obres és demanar que en el moment en el que es fan les entrades i 
sortides de l’Escola, algú tanqui el transit al carrer Anglesola per poder fer aquestes entrades i sortides més segures per la reducció del 
transit i podent garantir les distancies necessàries a nivell COVID. 
També han fet acompanyament a l’escola en el tema de les obres. Fent canvis a les propostes que s’anaven presentant. Algunes coses 
s’han pogut fer però altres propostes no s’han pogut fer bé per tema COVID i pels entrebancs del Consorci. S’ha fet una última visita a 
la obra fa poc temps. A aquesta reunió d’obra es deia que la obra acabaria el 22 de desembre de 2020 i després del Nadal entraríem ja 
al edifici nou. Però en el moment de la visita semblava que la obra estigues força endarrerida. Això no vol dir que la constructora amb 
lo gran que és, posi de cop a molts mes treballadors per enllestir l’edifici a temps i acomplir amb el termini d’entrega. 

 
L’objectiu pel pròxim curs depèn d’allò amb el que es trobi la comissió quan entrem al edifici nou. Volen seguir amb el projecte pati 
que es va fer amb la comunitat educativa. Volen presentar una subvenció pel projecte Pati demanant 2500 € i que l’AFA aporti el 
mateix. Si concedeixen la subvenció, podran veure què es pot fer amb els 5000 € totals. Si per altre banda, resulta que el consorci es fa 
càrrec de tot el projecte com va dir, llavors ja es mirarà que es fa amb la subvenció si ha estat concedida. També es comenta que l’edifici 
es petit d’espais, sobretot exteriors, però que es molt maco i està molt ben pensat i distribuït. Que és molt lluminós. 
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 5.000€ pel projecte pati, dels quals 2500€ els aportaria l’AFA i els 
2500€ restants vindran de la subvenció que se sol·licitarà.  
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 

 
Hi ha moltíssimes intervencions i un debat molt variat en varis sentits, però majoritàriament s’expressa por, una gran preocupació 
pel tema del trasllat al nou edifici tan precipitat i el fet que sembla impossible que estigui acabat i compleixi amb les normatives, 
sobretot la relativa a la seguretat. També s’expressa inquietud sobre la falta d’informació i es planteja que es pot fer des de l’AFA i 
si es pot aturar el trasllat perquè no es veu clar que estigui tot acabat, adequat, organitzat.... Davant el gran debat obert, les 
conclusions a les que s’arriba i que la Carme resumeix com a presidenta de l’AFA és que es creu que es molt important demanar amb 
urgència al Toni una reunió participativa amb les famílies, per aclarir tots aquests temes que han anat sortint i traslladar-li tots els 
neguits per escrit demà mateix. En Joan s’ofereix per fer una proposta formal de e-mail amb tots els punts que les famílies han anat 



Acta Assemblea 14/12/2020 

 

Pàgina 6 de 7 
 

expressant que volen que es tractin i tot els neguits que han anat sortint perquè la Junta ho revisi i ho traslladi de manera urgent a 
la direcció de l’Escola (firmat com a comissió d’Obres i Junta).  

 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple que la comissió d’obres i la Junta facin una petició explícita a l’Escola demanant informació sobre 
les obres i una reunió urgent.  

 
3.7 REGLAMENT 

 
Silvia fa la presentació de la comissió de Reglament. Comenta que fins ara eren 4 membres i que ara ja s’hi han sumat dues persones 
mes. L’objectiu del curs 19/20 va ser elaborar i redactar el reglament de funcionament intern. L’any passat es va casi acabar però amb 
la COVID-19 es va quedar aturat i cal revisar tot de nou e incorporar noves coses. És una prioritat. Un cop fet, s’haurà de aprovar en 
una assemblea extraordinària. Comenta que l’any passat per fer l’esborrany, van estar en contacte amb les comissions, les famílies, i la 
junta perquè tothom pugues fer les seves aportacions. Enguany també és la seva intenció fer-ho, tot i que estan pensant com. La 
comissió analitzarà les necessitats de funcionament per elaborar un document amb el reglament intern que haurà de seguir l’AFA i els 
serveis que ofereixi.  
 
El pressupost que la comissió estima necessari per enguany es de 0€ 
 

4 PRESENTACIÓ DE LA JUNTA 
 

Carme fa l’exposició i comença explicant quina és l’estructura i els òrgans de l’associació. Es comenta que ja es va fer a la reunió 
informativa de principi de curs, però que es volen aclarir dubtes degut a les inquietuds sorgides. A l’AFA hi ha 3 òrgans importants de 
treball. Un és l’Assemblea general que és l’òrgan suprem de l’associació, que integrada per tots els associats adopta els acords i fixa 
les línies generals que ha de seguir l’associació. L’altre és la Junta directiva que és l’òrgan que regeix, administra i representa a 
l’associació. S’encarrega de la gestió diària de l’activitat de l’associació. Es tracta d’un òrgan de  representació (conjunt de persones que 
representen una corporació) però no representatiu per garantir-ne la seva viabilitat (que es fa per mitjà de representants). I per últim 
les comissions de treball. Cada entitat pot establir altres òrgans que l’ajudin a aconseguir les seves finalitats i el seu bon funcionament. 
En el cas de l’AFA Anglesola hi ha creades 7 comissions de treball que son les que dissenyen, presenten i acompanyen els projectes que 
seran votats per l’assemblea. És on es treballa. 
 
A continuació s’explica el que es va fer durant el curs 19/20.  
▪ Gestió i coordinació general: Hem estat en permanent comunicació amb les comissions de treball, amb el grup de delegats i amb 

l’equipo de l’escola. Ens hem encarregat de recollir les demandes de tots aquests òrgans i hem vehiculat la informació i la 
comunicació. Vam gestionar aspectes que tenien relació amb el districte, amb el consorci i amb AFA’s d’altres escoles, així com 
de la pròpia Escola Anglesola. Vam recollir les demandes de tots aquests òrgans.  

▪ Vam sol·licitar dues subvencions que per un tema de terminis donats per la situació de confinament no s’han pogut atorgar per 
l’exercici d’aquest any i s’emplaçaran al curs 20/21.  

▪ Contractació de la cooperativa L’Esguard. L’esguard és la cooperativa contractada per a portar el servei de menjador, 
extraescolars, acollides de matí i racons de tarda. El curs passat vam fer una aposta per a treballar amb aquesta cooperativa per 
l’afinitat amb el projecte educatiu de l’escola i la bona experiència que havíem tingut amb ells en els casalets i casals d’estiu que 
hem fet fins ara.  

▪ Gestió i busca de solucions als perjudicis generats per  la situació de l’emplaçament en 2 edificis per iniciar curs 20/21. Al juny 
vàrem saber que l’emplaçament de l’escola a inici del curs 20/21 seria a 2 edificis. Això suposava una sèrie de circumstàncies 
inesperades que la junta vam haver d’afrontar treballant tot l’estiu conjuntament amb l’escola i L’esguard per pal·liar els 
perjudicis que això comportava. Ha estat molt difícil. Vam estar treballant molt de la mà L’Esguard, l’AFA i l’Escola, i negociant 
amb el consorci d’educació: La doble subrogació del personal i l’increment de cost humà i econòmic que això suposarà. També 
intentant ajudar en tot el possible a L’Esguard perquè pogués tirar endavant.  

 
Per últim s’explica el que es vol fer durant el curs 20/21.  
▪ Gestió i coordinació general: Seguir fent tota aquesta tasca. 
▪ Sol·licitar dues subvencions: Projecte Pati i Activitats AFA 
▪ Adhesió al Projecte “Eixample Respira”: Fa un parell de dies ens va arribar aquesta proposta des de la plataforma veïnal 

apartidista del districte de l’Eixample de Barcelona, que comparteixen una gran preocupació per la qualitat de l’aire que respirem. 
El dia 23-11-2020 impulsen la campanya de mobilització per les escoles  “Escola a escola recuperem la ciutat”. En l’ultima acció 
de talls de carrer es van apuntar 17 escoles (11-12-2020). Ara ens demanen l’adhesió a la campanya i des de l’AFA Ítaca ens arriba 
la petició de participar activament amb ells pel tall del carrer Numància del proper 15 de gener 2020. La idea es tallar aquest 
carrer Numància de 16:30 a 17h. Hi ha tot un protocol que s’ha de seguir i s’ha de preparar. Des de Junta pensem que té tota la 
coherència participar-hi com a AFA, ja que des d’obres s’ha treballat per planificar la pacificació d’entrades i sortides de l’escola 
i finalment hem aconseguit entrar en el pla “protegim les escoles” de cara l’any 21. S’hauria de votar si volem adherir-nos al 
projecte perquè si surt que SI, ens hem de posar en contacte amb l’Escola Ítaca per engegar-ho tot seguint el protocol establert. 
 

5 PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DELS PRESUPOSTOS PER L’ANY 20/21 
 
Gemma fa la presentació dels pressupostos de l’AFA per aquest curs. Explica que per enguany comptem amb 9.660 € d’ingressos, 
11.648 € de despeses, cosa que suposaria unes pèrdues de 1.988 €. Però amb el romanent del any passat, que son 4.606 €, ens queda 
un resultat positiu de 2.618 € per invertir en els següents cursos. S’apunta que els números fets sobre els pressupostos de les comissions 
son orientatius. 
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VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple els pressupostos per curs 20/21  
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES: 

 
Pregunta de comissió de festes: Es proposa que el suggeriment fet per la comissió de Festes sobre els gegants, pugi formar part de 
les subvencions. La Junta explica com funcionen les subvencions i es deixa obert per poder fer alguna modificació al redactat que ja 
està fet sobre la subvenció d’Activitats de l’AFA, tot i que es diu que no ens podem sortir gaire del pressupost.   
 

6  SUGGERIMENTS DELS SOCIS 
 
a)Suggeriment per part de les famílies sòcies:  Canal d’Acompanyament.  Pepo Blasco, en nom d’ell i de Rosa Galán comenta que 
volen obrir un canal d’acompanyament per traslladar totes aquelles inquietuds, queixes, suggeriments.... Diu que normalment es fa a 
través de les comissions, la Junta.... però que han pensat que si algú no troba la manera o la resposta, o l’espai.... ells estarien disposats 
a ajudar, sobretot a nivell emocional. Per altre part també proposen ajudar en la resolució de conflictes dins les comissions. Comenta 
que la proposta també engloba el poder fer-ho de manera activa i estar en contacte amb les comissions, amb la comunitat educativa... 
per mirar com ajudar, com adherir-s’hi etc.... És un suggeriment que fan però que està en procés i més veient que la comissió de 
Reglament ja hi havia pensat en aquesta figura. 
 
Intervenció de la comissió de Reglament: Comenta que li sembla interessant. Sobretot perquè a vegades no sabem on dirigir-nos. Però 
que pel que fa sobretot a nivell de la resolució de conflictes, en el regim intern ja hi és, ja estava contemplat l’any passat i que per tant, 
creu que estaria bé que es pogués comentar conjuntament, i que ells dos que han fet aquest suggeriment puguin aportar les seves 
idees alhora d’elaborar aquest punt del règim. En Pepo diu que esta d’acord en cohesionar bé tota aquesta inquietud i que es posaran 
en contacte amb la comissió de reglament per parlar-ne.  
 
b)Suggeriment per part de la Junta: la Adhesió a “Eixample Respira”. Ja s’ha explicat en la presentació feta per la Junta falta votar, 
 
VOTACIÓ: S’aprova per majoria simple que l’AFA s’adhereixi a “Eixample Respira” 
 

7  PRECS I PREGUNTES 
 

No hi ha cap intervenció final. Es diu que si algú té alguna qüestió, prec o pregunta per traslladar ho pot fer al e-mail de l’AFA, 
afaanglesola@gmail.com. 
 
 

Un cop acabada la reunió, la Junta comenta que penjarà l’acta però que necessita temps per comprovar tot, per redactar, per validar els 
vots. Es dona les gràcies a tots. 

DINERS QUE SURTEN 

FAPAC 260 € 

Comissions bancàries 50 € 

Domini Web 25 € 

Projecte Pati 5.000 € 

Projecte Escola Famílies-Festes 2.000 € 

Zoom 190 € 

Comissió Escola de Famílies 300 € 

Comissió Festes 2.073 € 

Comissió Tecnològica/Comun. 950 € 

Comissió Extraescolars 800 € 

Comissió Reglament 0 € 

Comissió Espai Migdia 0 € 

DESPESES TOTALS 11.648 € 

DINERS QUE ENTREN 

Quota 176 socis 6.160 € 

Subvenció Pati 2.500 € 

Subvenció Escola Famílies-Festes 1.000 € 

Ingressos adicionals 0 € 

INGRESSOS TOTALS 9.660 € 

RESULTATS 

Ingressos menys despeses. Resultat 2020-2021 - 1.988 € 

Romanent curs 2019/2020 4.606 € 

Resultat final 2.618 €  

mailto:afaanglesola@gmail.com

