
 

 

AFA ANGLESOLA 

     REUNIÓ ORDINÀRIA 2022/04 

 

 

Lloc: Escola Anglesola 

Data: 16/06/2022 

Hora d’inici: 16:45 h 

Hora d’acabament: 19:30 h 

 

Assistents, 33 

Vots delegats, 13 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació acta anterior  

2. Situació actual del menjador: nous preus. Votació de les empreses proveïdores 

3. Comissions 

4. Estat de comptes 

5. Beneficis de les famílies 

6. Ara i sempre, l’escola en català. Votació a l’adhesió al manifest. 

7. Taula d’habitatge de les Corts. Votació pel suport a la seva creació. 

 

 

1. Aprovació de l’acta del 17 de març 

Vots a favor: 26 

Vots a favor delegats: 13  

Abstencions: 2  

 

L’assemblea aprova l’acta de l’assemblea del 13 de maig de 2022. 

 

2. La Xup-xup exposa que hi ha escoles que fan 2:30 hores i escoles que fan 2 hores de migdia. 

6,33€ es permet que màxim sigui 6,54€ i 6,18€ coma mínim, a les escoles que fan 2 hores. 

Departament i Geiec ho estan estudiant. On diran que només és per contractes nous. Nosaltres 

l’estem fent amb Esguard des de fa anys i no entrem en aquest pack. 

 

El 6,18€ és un projecte de mínims i no és el cas de la nostra escola. El 6,33€ ja els costa perquè se’ls 

havia dit que seria 6,54€. Per Esguard aniran molt justos amb 6,33€. 

Ara estan amb dos monitors per sobre de la ràtio. Amb 6,33€ seria un monitor més només. 

 

La cuina no està equipada, cal comprar la cuina sencera. Els cal una inversió de 2000€. Miraran que 

sigui l’escola la propietària de l’equipació. Es queden amb els dos cuiners subrogats i això també 

suposa un cost per La Xup-xup perquè canviaran el seu contracte laboral millor.  



 

 

La setmana vinent hi ha Consell Escolar es traspassarà aquest neguit i busquem una proposta, que és 

allargar l’horari lectiu cinc minuts per pagar 6,54€ 

Votem 32  

1 negatiu 

delegats 13 a favor 

 

L’assemblea aprova portar a Consell Escolar per allargar l’horari per davant o darrere 5 minuts. 

 

Què fem si ens trobem amb famílies que només volen pagar els 6,18€. Haurem d’assumir el seu cost. 

Com ho assumim? Esperem que surti el Decret i haurem de fer una extraordinària al juliol.  

 

3. Comissions 

● Comissió Revolta escolar, volen consolidar el Bicibús, aconseguir més ancoratges per 

les bicicletes, i fer el seguiment de la pacificació del carrer Europa. 

● Comissió Extraescolars plantegen la situació amb Esguard i el Centre. El projecte nou 

d’Esguard no vol que hi hagi cap empresa externa. Falten comunicacions de les 

famílies a Esguard i a la Comissió de les problemàtiques que hi pugui haver. La 

comunicació amb Esguard ha estat molt difícil durant tot el curs. 

Falta relleu a la comissió perquè hi haurà gent que ho deixa. 

● Comissió de Festes: exposa les activitats dutes a terme i les despeses. Per exemple a 

Carnaval potser cal tenir una altra manera de funcionar. Hem deixat de fer alguna 

activitat perquè no han funcionat. 

● Comissió d’Escola de Famílies volen compartir coneixements, van passar una 

enquesta per saber els interessos de les famílies. Potser organitzar uns tallers entre 

nosaltres de criança o d’un altre aspecte.  

● Comissió de Comunicació: el disseny dels cartells està funcionant i ajuden les 

comissions en el que poden. Falten recursos personals. Les comissions han de 

treballar amb més previsió. 

● Comissió d’Espai migdia: hi ha hagut el procés de selecció de la nova empresa. Falta 

signar el contracte pel tema preus que ha provocat el Departament. 

Hi haurà un taller d’esmorzars saludables i un taller sobre alimentació saludable. A 

més, es pretén que les famílies puguem tastar el dinar dels infants. 

● Secundària: cal buscar un institut que continuï la línia de l’escola. Ens hem de 

queixar a Consorci. Cal fer una campanya en aquest sentit. 

● Junta: repassa les accions que ha dut a terme i que s’ha començat a parlar amb 

l’escola de posar taulers d’anuncis a les entrades de l’escola per poder posar 

informació i estem a l’espera de resposta de l’escola per posar tendals al pati. 

 

4. Estat de comptes 

Estem a l’espera de poder cobrar la subvenció, ens han atorgat 2.100€. 

 

5. Beneficis de les famílies. Votació per a les propostes de beneficis. 

 



 

Es passa a més endavant. Cal pensar quins beneficis volem oferir als socis. Tothom està convocat 

que tothom pugui fer propostes. 

 

6. Ara i sempre, l’escola en català. Votació a l’adhesió al manifest. 

 

Vots a favor: 14 

Vots delegats: 12 

Vots en contra: 7 / 3 

Abstenció: 2 /2 

 

L’assemblea aprova adherir-se al manifest Ara i sempre, l’escola en català. 

 

7. Taula d’habitatge de les Corts. Votació pel suport a la seva creació. 

 

Vots a favor: 15 

Vots delegats: 11  

Vots en contra: 6 / 4  

Abstenció: 2 / 1 

 

L’assemblea aprova donar suport a la creació de la Taula d’habitatge de les Corts. 

 

8. Precs i preguntes. 

Maga: El tema del material de la cuina, està preparada. Cuina Justa va fer la inversió, i se l’endú. 

Caldria fer una amortització a 5 anys amb La Xup-xup i així el material serà nostre. 

 

Gràcies per venir. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari                                                                                         Vist-i-plau 

La presidenta 

 


