ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
17 de Juny del 2019
Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de l’Assemblea 28/3/2019
2.- Comissions: Revisió, altes i baixes
3.- Renovació de càrrec (secretaria)
4.- Votació quota soci/sòcia AFA
5.- Informació Consell Escolar (27/5/2019)
6.- Iniciatives Farigolines
7.- Periodicitat assemblees
8.- Tarifes menjador
9.- AFAGEST Curs 2019/20
10.- Peticions i preguntes
Persones assistents
Alejandro F, Andrea G, Anna P, Carlos H, César A, Corina I, Domingo M, Elizabeth G, Eva A, Eva
C, Ferran V, Gemma A, Laura T, Mercè P, Oscar G, Raúl S, Roger B, Sandra C, Xavier S, Yolanda
G.
Assistència per cursos (hi ha persones amb filles/fills en més d’un curs)
P3 = 6
P4 = 3
P5 = 4
1r = 3
2n = 2
3r = 5
4rt = 1
5è = 0
6è = 2
Informacions i Acords
L’assemblea comença a les 18:15 hores amb l’assistència de 20 persones.
1.- Aprovació Acta Assemblea 5 Octubre 2018
L'acta queda aprovada per 12 vots a favor.
2.- Comissions: Revisió, altes i baixes
Comunicació: 1 alta.
Anglès: 1 baixa (necessitem algun altre membre per la comissió).
Piscina: Necessitem algun altre membre per la comissió.
Festa de la Diversitat: Necessitem algun altre membre per la comissió.
Camí Escolar: Necessitem algun altre membre per la comissió.
3.- Renovació de càrrec (secretaria)
Es proposa Roger Bonet i Palau com a nou secretari. Queda elegit per unanimitat.
4.- Votació quota soci/sòcia AFA
Aclarim que parlem solament de la Quota per l'AFA (no estem parlant de la Quota Escolar).
Paguem la quota de l'AFA 292 famílies (un 84% de les famílies).
D'aquestes famílies un 76% estan compostes per 1 fill/a, un 22% per 2 fills/es i un 2% per 3 o més.
230 famílies apuntades a extraescolars.

La proposta és passar de pagar com ara 45€ de quota + 12€ de consergeria a passar el pròxim curs
2019-20 a pagar 49€ de quota (sense pagar quota de consergeria).
S'aprova per 12 vots a favor (hi ha 1 abstenció).
5.- Informació Consell Escolar (27/5/2019)
Diverses informacions del consell escolar del maig passat:
• Dies de lliure disposició: 4 Novembre, 24 Febrer i 30 Abril
• 20 Desembre, jornada continuada
• Des del 8 de Juny, jornada continuada
• L’escola demana pujar la quota escolar equivalent al 1,1% en material fungible i 2,8% en
transport. L’AFA estudiarà la manera de encabir-ho al pressupost del curs vinent sense
incrementar la Quota Escolar.
• Reutilització de llibres a 3r, 4t i 5è
• Es proposen solucions per la calor a les aules
• Es proposa una Intranet per solucionar els drets d'imatge de l'alumnat
• Programa “vols venir a dinar a l’escola” només per a pares/mares/tutors legals o aquests
acompanyats per un altre familiar.
6, 7 i 8.- Iniciatives Farigolines / Periodicitat assemblees / Tarifes menjador
No es poden plantejar en l'assemblea actual per falta d’assistència de les persones que van proposar
tractar aquests temes.
Dins de la temàtica es plantegen fer reunions de Junta oberta a totes les persones associades, també
alguna reunió temàtica i una reunió solament per a P3 per explicar-los el funcionament de l'escola i
de l'AFA a les noves famílies.
9.- AFAGEST Curs 2019/20
S’informa dels períodes de renovació i inscripció a les activitats extraescolars pel proper curs:
• Renovació de l’11 al 14 de juny de 2019.
• Noves inscripcions del 16 al 20 de setembre.
10.- Peticions i preguntes
* Polls. Es fa la proposta de posar un segell a l'agenda per evitar gastar un paper per a cada
alumna/e del grup en què hi hagi polls. – Es traslladarà la proposta a l’escola.
* Extraescolars. Surt la demanda de com escollir una extraescolar. Que les famílies es puguin reunir
amb la gent responsable abans d'escollir. Plantejar alternatives pels dies de pluja.
* CET10. Es planteja que en cas de fer sols 1 dia d'activitat (en comptes de 2 dies) el preu sigui
reduït. Per exemple, si fas 2 dies pagar 20€, i si fas 1 dia pagar 15€ (ja que Idiomes i Esport
coincideixen en horaris). – Es traslladarà a CET10 de cara al curs 2020-2021
* Canal de suggeriments a l'Escola. Es demana que hi hagi canals cap a Tutoria, Delegades/ts,
Coordinadors/es, Equip Directiu i Xino-Xano. – Es traslladarà la proposta a l’escola.
* Informació Setmanal. Es fa la queixa que a la introducció de la Informació Setmanal últimament
estan sortint missatges encriptats des de l'equip directiu. – Es traslladarà la queixa a l’escola.

* Actes assemblees. Hi surt la queixa que són poc detallades i tarden a publicar-se. El secretari
sortint indica que l'objectiu és que surtin els acords adoptats, un resum de les deliberacions i el
resultat de les votacions. Respecte a la demora és un problema d'organització del secretari sortint
pel qual demana disculpes.
* Festa final de curs – Agraïment a les 70 persones voluntàries. Hi van assistir quasi 1.000
persones. Es comenta que els inflables van tancar amb nens a la cua. Per a properes edicions
s’inclourà l’horari al cartell de la festa.
* Funcions de delegades/ts. Es demana aclarir les funcions davant l'escola i davant de l'AFA.
* Comissions. Es planteja que s'informi de les comissions a les reunions d'inici de curs que fa
l'escola i que es faci una reunió amb totes les comissions a la tardor. També es planteja que les
comissions siguin més presents al web.
* Extraescolar d'Anglès. Hi ha la queixa que la comunicació entre el professorat i les famílies ha
estat deficient.

Sense més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió amb els acords anteriorment
relacionats.

