ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
1 de Juny del 2018
Ordre del dia
1.- Aprovació Acta Assemblea 09 Abril 2018
2.- Novetats sobre extraescolars
3.- Informació sobre reunió amb l’equip directiu
4.- Avís de renovació de càrrecs pel pròxim curs
5.- Creació Coordinadora AFAs-AMPAs del Clot-Camp de l’Arpa (Març 2018)
6.- Aportacions de l’AFA Farigola al projecte de renovació de la Meridiana
7.- Revisió de política de comunicació de l’AFA
8.- Peticions i preguntes

Informacions i Acords
1.- Aprovació Acta Assemblea 9 Abril 2018
Aprovada per unanimitat.
2.- Novetats sobre extraescolars
Es donen informacions sobre algunes de les extraescolars (Patinatge, Llenguatge de Signes,
Anglès, Teatre, Minituka i Farituka).
La inscripció serà OnLine a partir de mig Setembre, tant per les activitats de CET10 com per
la resta.
Una mare observa que la gestió de les beques es podria simplificar.
3.- Informació sobre reunió amb l’equip directiu
La reunió va ser al 23 de Febrer, s’informa ara a l’assemblea ordinària del Juny.
* Equip directiu
Continua la directora (Montse Martí) i el secretari (Rafa Torres). Hi ha canvi a la cap d’estudis, ho
deixa la Inma Roger i passa a exercir la Isabel Carmona.
* Xarxes pel Canvi (xarxa d’escoles innovadores)
Ens expliquen el treball fet.
La comissió de Hack the School demana participar en alguna de les reunions, ja que el projecte
que porten té a veure amb el projecte innovador de l’escola.
* Vestuaris i Magatzem propi per l’AFA
Obres pendent de data.
* Canvi del so d’entrada i sortida a l’escola (que no sigui una sirena)
Els pressupostos van de 3.000 a 17.000€.
* Beques de l’escola per les colònies
Ens aclareixen que aquest curs no hi ha hagut necessitat de beques.

4.- Avís de renovació de càrrecs pel pròxim curs
L’Elizabeth Gregorutti, presidenta, nomenada al Juny del 2016, vol renovar càrrec.
L’Anna Pons, vicepresidenta, nomenada a la mateixa data, no vol renovar càrrec.
El César Aguado, secretari, ja havia renovat càrrec, però voldria deixar-ho abans d’acabar el
proper curs (la seva filla farà 6è) per fer un bon relleu.
La presidenta comenta que la Sandra Cunillera, representant de l’AFA al Consell Escolar podia
optar al càrrec de vicepresidenta.
Obrim un temps entre el Juny i el Setembre per renovar càrrecs.
5.- Creació Coordinadora AFAs-AMPAs del Clot-Camp de l’Arpa (Març 2018)
Torna a crear-se la coordinadora de centres públics. Des del Març s’estan fent reunions
trimestrals.
La finalitat és treballar sobre eixos com les Infraestructures, la Coeducació, les Xerrades, etc.
No es treballarà per comissions, sinó que es coordinaran les comissions del tema que hi ha
a cada escola (exemple, no crear una comissió de Camí Escolar sinó coordinar les diferents
comissions de Camí Escolar que hi ha ja a cada escola).
6.- Aportacions de l’AFA Farigola al projecte de renovació de la Meridiana
Es van fer al·legacions (passats uns dies veiem que l’Ajuntament ha acceptat una bona part
de les nostres al·legacions).
També es va fer una denúncia a la Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament sobre el carril bici a
Meridiana i els perills per infants i resta de vianants en creuar el carril. La sindicatura ens
demana que es porti el tema del carril al Consell Escolar de La Farigola.
7.- Revisió de política de comunicació de l’AFA
S’obre un debat molt participat entre tota la gent present. Apuntem les idees més destacades:
• Revisar la quantitat d’informació al WhatsApp
• No tota la informació arriba a tots els grups WhatsApp
• Potser WhatsApp no és una via oficial
• Potser potenciar el WhatsApp, és més flexible. Vincular més delegats_des a l’AFA
• Es vol informar de les activitats pròpies, de les xarxes i del barri
• WhatsApp, no totes les famílies estan; a més els temes importants a vegades queden
sepultats per nous temes no importants
• Al grup de Delegats_des s’ha de revisar que en cada curs s’ha enviat la informació
proposada
• Que la Comissió de Comunicació decideixi, a partir de les idees a l’assemblea com revisar
la política de comunicació de l’AFA
8.- Peticions i preguntes
* Calor a les aules (en especial P3 i P4)
Es demanarà a l’escola que posi aire condicionat, fer cada any 2 aules amb la instal·lació,
començant per P3 i P4 durant el curs 2018-2019.
* Festa Benvinguda i noves famílies de P3
Convidar a les famílies al Setembre, ja que no han pogut venir a la festa del Juny.
La festa és de benvinguda per totes les famílies, no solament les de P3.
* Padrins i padrines (Famílies de 4t i P3)
Que mares i pares de 4t curs facin padrinatge de famílies de P3 . Aprofitant que l’alumnat
de 4t fa el padrinatge de l’alumnat de P3.
* Espai de Convivència Intercultural (ECI)
És un espai on havia participat gent de l’AFA. Un pare pregunta per si encara existeix.
Preguntarem a La Farinera.
* 40è Aniversari de La Farigola del Clot
Es treballarà amb l’escola. La comissió de l’AFA ja està en marxa.
Es celebrarà al curs 2019-2020.
Ja tenim mail, falta un hashtag.
Es volen fer subcomissions.
Aprofitarem l’aniversari per reclamar obres pendents (com la renovació del sostre).

