ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
5 d’Octubre del 2018
Ordre del dia
1.- Aprovació Acta Assemblea 1 Juny 2018
2.- Estat de comptes curs 2017-2018
3.- Comissions: Noves comissions i com apuntar-nos
4.- Renovació de càrrecs: Vicepresidència i Secretaria
5.- Peticions i preguntes
Persones assistents
Alejandro F, Ana T., Andrea G, Anna P, Anna R, Begoña G, Carolina L, César A, Claudia C, David
G, David M, Domingo M, Elizabeth G, Eva A, Eva M, Eva M, Ferran V, Ferran V, Irune J, Isaura G,
Josep S, Laura T, Mariela M, Marina R, Mercè P, Meri L, Miguel Y, Montse A, Raúl S, Roger B,
Sandra C, Silvia P, Sonia L, Susana F, Tara R, Verónica P, Xavier S.
Assistència per cursos (hi ha persones amb filles/fills en més d’un curs)
P3 = 12
P4 = 10
P5 = 9
1r = 7
2n = 3
3r = 7
4rt = 1
5è = 1
6è = 3
Informacions i Acords
L’assemblea comença a les 17 hores amb l’assistència de 37 persones. La presidenta, l’Eli, presenta
primer un vídeo (PPT) sobre les activitats de l’AFA al passat curs 2017-2018.
1.- Aprovació Acta Assemblea 1 Juny 2018
El César, el secretari, explica que el resum està penjat abans de l’estiu. Es reparteixen còpies del
resum. Queda aprovada per unanimitat.
2.- Estat de comptes curs 2017-2018
El Raúl, el tresorer, exposa el tancament econòmic d’ingressos i despeses referents a l’AFA dona
superàvit de 674,81€.
Es recorda la redistribució dels imports de la quota AFA i de la quota de consergeria que es van
aprovar a l’assemblea del 9/4/2018.
El tancament econòmic d’ingressos i despeses de les Colònies dona dèficit de 1.357,13€.
El tancament econòmic d’ingressos i despeses de la Quota Escolar (quota per l’Escola, que gestiona
l’AFA) dona dèficit de -6.233,43€. Per tant es proposa votar l’augment de Quota Escolar que en el
seu moment va aprovar el Consell Escolar.
La Susana demana que es faciliti l’import de la bossa de diners que queda romanent d’anys
anteriors. L’Eva M. també reclama saber la quantitat. El tresorer informa que ni ell ni la junta
disposa d’aquesta informació tot i que compromet a esbrinar-ho per la propera assemblea així com
informar-se com gestionar el canvi de signatures del contracte bancari.
Votació sobre l’augment de la Quota Escolar:
Vots a favor: 27
Vots en contra: 2
Abstencions: 3

3.- Comissions
L’Anna P. informa de la nova creació de la Comissió Coeducació ja que el projecte Rainbow no es
podrà portar a terme des de l’escola. El seu objectiu seria treballar de manera transversal la igualtat
de gènere i la identitat de gènere en tot l’àmbit educatiu.
Es procedeix al vot per tal de crear o no la comissió:
Vots a favor: 29
Vots en contra: 0
Abstencions: 1
La presidenta també informa que a finals del curs passat es va crear la Comissió del 40è Aniversari
que serà el curs 2019/20. Explica que amb la direcció del centre s’ha acordat que sigui una comissió
mixta amb mestres i Xino Xano.
La Susana proposa crear una nova Comissió per promoure la Llengua Catalana entre les famílies
castellanoparlants. El seu objectiu seria la d’aconseguir que es fessin classes gratuïtes de català per
adults a l’escola, crear parelles lingüístiques, i promoure activitats de la cultura catalana.
Es procedeix al vot per tal de crear o no la comissió:
Vots a favor: 25
Vots en contra: 2
Abstencions: 5
4.- Renovació de càrrecs: Vicepresidència i Secretaria
En el marc de l’assemblea de l’1 de Juny la presidenta comenta el punt 4 de l’ordre del dia:
Renovació de càrrecs per al proper curs. En el seu moment va explicar que l’Anna, vicepresidenta,
no continuaria en el càrrec i el César, secretari, demanava també un recanvi atès que el curs 20182019 és el seu darrer curs a l’escola. Al respecte això, també va exposar les seves ganes de seguir i
que per a la vicepresidència es comptaria amb la incorporació de Sandra Cunillera. A data de
l’assemblea d’octubre no s’ha rebut cap proposta nova de candidatura per la qual, es manté l’actual
junta amb la incorporació de Sandra Cunillera a l’equip, com a vicepresidenta.
Es recorda que tot i això també hi ha disponible el càrrec de secretaria ja que l’actual secretari César
deixarà de ser farigolí aquest curs, es demana que fora bo que algú es presentés abans d’acabar el
curs perquè durant uns mesos puguin fer el traspàs.
La presidenta agraeix la tasca portada a terme per la fins ara vicepresidenta
Anna P.
La Claudia comenta que ha rebut comunicació d’una persona de la seva classe on diu que vol
ocupar el lloc que deixaria la Sandra com representant de l'AFA al Consell Escolar, en cas que
ocupés la vicepresidència. La Sandra comenta que no és incompatible i que no queda el lloc vacant.
La Montse intervé per dir que per transparència estaria bé que es deixés el lloc a una altra persona.
La Sandra comenta que la representant de l’AFA no té veu ni vot propi ja que transmet les
informacions i propostes acordades per l’AFA. De totes maneres es diu que s’hauria de fer
extensible a tots els integrants de l’assemblea. I que hauria de constar en l’ordre del dia de la
següent assemblea.
La presidenta recorda que aquest curs hi haurà eleccions al Consell Escolar i es poden presentar tant
famílies sòcies com no sòcies a l’AFA.

5.- Peticions i Preguntes
* AFAGEST: felicitacions
La presidenta fa un esment especial per felicitar a tots els socis i sòcies per haver fet servir de
manera efectiva l’aplicació AFAGEST.
* Renovació vestuaris
La presidenta informa que hi ha una partida aprovada pel consorci per renovar els vestuaris.
* Conveni Consorci Educació amb Col·legi Arquitectes
Domingo M., un pare arquitecte, informa que des del Col·legi d’Arquitectes s’ha signat un conveni
amb el Consorci per dur a terme a escoles i instituts de Barcelona per tal que es realitzin projectes
d’arquitectura a nivell escolar, és subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona però l’escola s’ha
d’inscriure. La presidenta diu que ho traslladarà a la directora.
* Material als lavabos
Una mare es mostra disconforme perquè els lavabos no disposen de sabó ni paper. La presidenta
informa que és un tema que es tracta cada any amb l’escola i que el paper el tenen a classe i el sabó
se’ls hi proporciona als infants a l’hora de rentar mans abans de dinar.
* Drets d’imatge
Ferran V. Comenta que els documents de drets d’imatge no tenien gaire sentit, sobretot el de
l’activitat de piscina facilitat per l’Esportiu Vintró ja que no tenia ni capçalera, era un full en blanc
amb un petit text demanant el consentiment i no donava l’opció de no cedir-los. Referent a aquest
tema i traslladant-lo a l’escola no es veu que el document facilitat per la direcció s’ajusti amb la
realitat del centre ja que hi ha opcions com la intranet que a l’escola no existeix. Es crea
controvèrsia per com s’ha portat el tema per part de la cap d’estudis i alguns/es mestres ja que a
nivell personal els feien veure que eren els únics que tenien aquesta inquietud.
Hi ha famílies que expliquen que s’han sentit coaccionats a l’hora de donar el consentiment, donat
que els han dit a la reunió inicial d’abans de l’estiu que si no donaven el consentiment apartarien els
seus fills a l’hora de fer fotos, i que no sortirien en cap foto grupal. L’Anna P. comenta que hem
d’estar tranquils, que això no ho fan i que en realitat no els aparten. També expliquen que els deien
que eren “els únics i els primers de l’història de l’Escola” que expressaven la seva oposició a donar
el consentiment, i han pogut comprovar parlant amb altres famílies que els havien dit el mateix. Hi
ha diverses famílies que expressen amb assentiment que també els ha passat el mateix.
La representant de l'AFA al Consell Escolar es compromet a portar a la propera convocatòria de
Consell Escolar tant el tema de com ho expliquen com qüestionar el document.
* Loteria Nadal
3L’Anna P. Proposa si enguany es pot canviar la loteria de l’estat per la Grossa de Catalunya. Es
procedeix a votació:
Grossa: 16
Loteria nacional: 5
Abstencions: 6
La Mercè P. informa com s’ha de procedir per fer les participacions i per aconseguir el número
40979 en commemoració a l’aniversari de l’escola. Es compromet a gestionar-ho.
S’aixeca l’assemblea a les 19:10 hores.

