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Lectura i aprovació de l’acta anterior
Lectura i aprovació de comptes curs 2016-2017
Renovació càrrecs a la Junta i comissions de treball
Activitats extraescolars
Treballs en curs i projectes a les diferents comissions
Peticions i preguntes

S’inicia l’assemblea presentant els materials (proposta d’acta, fitxes per a fer
preguntes, full per apuntar-se a comissions).
Després es va passar un vídeo presentant les tasques de l’AFA (Associació de Famílies
d’Alumnes).
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Es llegeix l’acta i s’aprova per majoria, amb 1 vot en contra. La persona que vota en
contra indica que no havia estat a l’assemblea anterior, el que es vota, però, és si
l’acta reflecteix el que es va parlar. La persona vol manifestar desacord amb altres
qüestions, no amb l’acta.
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE COMPTES CURS 2016-2017
Expliquem les diferències entre Quota Escolar i Quota AFA.
La Quota Escolar la gestiona l’AFA però la fixa el Consell Escolar i és per despeses del
professorat i de l’escola.
Sobre la Quota Escolar en el seu moment al Consell Escolar es va decidir que en cas
que una família no pagués pagar-la no podrien anar d’excursió els fills o les filles. Amb
aquesta decisió vam passar de tenir un 70% d’impagats a solament un 5%
d’impagats.
Hem de tenir en compte que les famílies amb necessitats socioeconòmiques són casos
valorats des de Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquestes famílies tenen un sistema
d’ajudes i no entren en el recompte d’impagats.
Quan parlem d’impagats no considerem aquests casos, sinó famílies que no tenen
necessitats valorades per Serveis Socials. És a dir, famílies que no paguen sense una
causa justificada objectiva.
3.- RENOVACIÓ CÀRRECS A LA JUNTA I COMISSIONS DE TREBALL
A la comissió de Llibre queda 1 membre.
A la comissió de Menjador no queda cap membre, la president, Eli Gregorutti indica
que entra a la comissió.
Es vol activar la comissió d’Inclusió.

4.- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
* Anglès
Aquest curs començaven amb el canvi a Helen Doron. S’ha afegit que l’acadèmia que
havia de portar la gestió ha hagut de tancar temporalment per malaltia i la gestió la
han traspassat a una altra acadèmia Helen Doron (a Sagrada Família).
Més de 50 a l’activitat.
* Piscina
Per l’any que vinent s’intentarà posar en marxa algun tipus de mecanisme que
permeti la continuïtat dels inscrits en P4 cap a P5 sense haver gestionar de nou la
demanda de plaça amb risc de quedar-se fora de l’activitat.
Més de 60 a l’activitat.
* Activitats CET-10
130 a La Farigola i 30 a La Rambleta.
* Batukada
Obert a les famílies. A la festa de benvinguda es farà una MasterClass per incentivar la
participació.
* Llenguatge de Signes
Activitat lúdica. Important per ser una escola inclusiva. Hi han 32.000 nenes i nens
amb deficiència auditiva a Catalunya.
Es mirarà la possibilitat d’ampliar el curs a mares i pares.
5.- TREBALLS EN CURS I PROJECTES A LES DIFERENTS COMISSIONS
* Festes
Informem que el diumenge 29 d’Octubre es farà la Festa de Benvinguda. Per Infantil i
Primària en un ambient relaxat.
* Mercat Solidari
Informem que el dissabte 21 es faran el primer dels 3 minimercats que es faran
durant el curs.
Al mes de Maig es farà el Mercat Solidari.
* Inclusió
Informem que el divendres 27 es farà una 1a sessió de cinema inclusiu, i que es
requereixen pares voluntaris per ajudar en l’organització de l’activitat.
* Comunicació
Es vol dinamitzar la comissió. Que la informació arribi al màxim de famílies.
Per via web, cartells...
* Hack the School
Informem que l’escola ha rebut un premi de la Fundació Jaume Bofill. Hack the School
es constitueix com a nova comissió.
* Camí Escolar
Aquest any volem treballar el complet tancament al trànsit del carrer. Almenys a les
9:00 i les 16:30 hores.

* Patí Escolar
Es continuaran fent millores al pati al llarg del curs, amb la participació de les famílies.
* Festa Fi de Curs
Es un exemple de l'èxit de participació a la nostre escola: 1.400 Assistents, amb 60
persones voluntàries.
* Festa de la Diversitat
Al mes de Maig.
6.- PETICIONS I PREGUNTES
* Taller de Circ
La Irune pregunta si es podria fer. Mirarà pressupost per a plantejar al Consell Escolar.
* Carnestoltes
La Caro pregunta sobre com ho farem. Al llarg del Novembre anirem fent.
* Castell de fusta
El Miquel explica que el castell de fusta a l’espai infantil portava 7 mesos en mal estat
i a l’espera de la reparació per part del Consorci (Ajuntament).
Davant la falta de resposta i el perill per nenes i nens un pare de l’escola va dedicar el
seu temps a arreglar-ho. Des de l’AFA li agraïm de tot cor la seva feina.
* Grup de voluntaris
L’Hèctor planteja el fer un Grup de voluntaris.
* Augment de places a piscina
L’Andrea pregunta si es pot augmentar. Valorem que estem al límit.
* Calendari anual
La Laura demana revisar el calendari. Sobretot intentar que al Maig no coincideixin
Mercat/Festa Diversitat/Pati...
* Extraescolars
L'Eugènia demana que l’alumnat més gran (cicle mitjà i superior) puguin tenir alguna
extraescolar a la 1a hora. Sempre han d’esperar a la 2a hora per les extraescolars.
Per una banda arriben amb cansament i per altra banda el preu d’acollida sembla que
s’ha disparat.
Demana obrir la possibilitat de fer un sol dia.
Proposem possibles solucions. Les famílies poden ajudar a les comissions en el
moment de decidir els horaris de les extraescolars. Tenint clar que totes les activitats
no hi caben a primera hora.
Respecte al preu d’acollida es revisarà amb Xino Xano, per si és una errada.
* Idioma a l’AFA
Alguns membres recorden que La Farigola és una escola catalana.
Es recorda que abans es feien cursos de català per mares i pares dins l’escola.
Per la gent que no entén el català es podria veure com ajudar les famílies assistents
per anar traduint-les el que s’està dient.

* Celebració 40è aniversari
La Susana recorda que a l’Octubre del 2019 es celebra el 40è aniversari de l’escola.
Plantegem anar preparant actes al llarg del proper curs 2018-2019.
* Model Escola Catalana i qüestions relacionades
Part de les famílies plantegen que a La Farigola falten espais per a parlar del model
d’escola.
Que és necessari reforçar l’escola, el model d’escola.
La Junta de l’AFA havia publicat un comunicat al web el 16 d’Octubre. A l’informatiu de
l’escola del 20 d’Octubre (num. 239) havia un enllaç a altres 3 comunicats (de la
Federació d’AFAs, de les direccions de centres i de el cos d’inspecció educativa).
Des de la Junta es planteja com a principi que qualsevol iniciativa no enfronti entre si
a les famílies.
Des de les famílies s’acorda crear un grup de debat a l’escola.
* Intervenció pendent
L’Eva de P4 tenia demanada paraula després de la primera intervenció sobre el model
d’escola. El punt anterior es va debatre al llarg d’una hora més o menys. Abans que
acabés es va haver d’anar i va deixar al secretari la tasca de llegir les qüestions.
En intentar la lectura des de l’assemblea es va dir al secretari que això era tallar el
debat sobre el model d’escola i que la persona s’hauria d’haver esperat.
Per tant aquests punts es van quedar sense exposar, per això els indiquem aquí,
semblen d’interès.
• Extraescolar per les famílies: classes de català per que mares i pares puguin
ajudar en les tasques a fills i filles
• Mirall a l’aula de Psicomotricitat
• Enviar actes a totes les famílies abans de cada assemblea
• Reciclatge a les festes (Escola Verda)
• Proposta per decorar la coberta del passadís (per part d’alumnat de cicle
superior)
• Festes: Enquestes d’avaluació i propostes per les festes

