ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA - 31 MAIG 2019

0. Questions prèvies
S’informa que la Coordinadora d’Ampes de Sant Andreu està treballant per a aconseguir
una millor planificació des del Consorci, per evitar els bolets a dit. Unes 70 famílies han fet
plataforma per tal de demanar bolets a determinats instituts. Està passant igual amb les
escoles.
1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta de la darrera assemblea de l’AFA, del 15 de març de 2019, queda aprovada per
unanimitat.
2. Resultats enquesta
Es fa una breu presentació de l’enquesta distribuida entre les famílies. S’expliquen els
resultats i les conclusions que se’n treuen.
A grans trets, els resultats més destacats són:
● El 95% considera correcte el volum de comunicació de l’AFA.
● Gairebé un 44% dels enquestats han tingut incidències amb el TokApp, la majoria
esporàdicament. Tot i això, a un 96% els sembla correcte la funcionalitat del TokApp.
● La majoria de les famílies (57%) no fan servir les xarxes socials de l’AFA. Més del
40% perquè desconeixen la seva existència.
● Hi ha poc més d’un 8% de famílies que no saben qui és el/la delegat/da de classe, i
un 2% afegit que saben qui és però no què fa.
● Gairebé un 30% no saben com contactar amb la junta o les comissions de l’AFA.
● Més del 40% dels enquestats fan extraescolars a l’escola i hi ha una molt bona
percepció de tota l’oferta. De la resta, un 64% fa activitats fora.
● Les activitats de conciliació (acollida i ludoteca) i l’espai migdia tenen molt bona nota
per part de les famílies. Les notes es situen totes per damunt del 7,5 sobre 10.
● Més d’un 75% de famílies ha assistit algun cop a la Festa de fi de curs, i més del
54% a una Fira de Comissions, però només un 36% està interessat en el que es
tracta a les assemblees i juntes participatives.
● Entre els no socis de l’AFA, més del 85% diu que no ho és perquè no ho creu
necessari o no li compensen els beneficis.
Les opinions rebudes sobre menjador i espai migdia es faran arribar a l’escola, que és qui
gestiona aquest servei.

Com que es comenta que el preu de l’acollida esporàdica és molt car, es treballarà en el
tema de cara al curs vinent.
3. Extraescolars només per a socis
Fins ara, els socis no paguen matrícula d’extraescolars i els no socis sí que han de pagar
matrícula, que és un mes extra.
Aquest plantejament està donant alguns problemes. Per una banda, alguns no socis no
estan pagant la quota de matrícula i, per una altra banda, els gestors com Divers no saben
com gestionar aquesta quota.
A més, com a associació, hi ha problemes legals i de cobertura d’assegurança amb l’oferta
per a no socis. Això ens porta a plantejar-nos si hem d’oferir extraescolars i serveis de
conciliació (acollida i ludoteca) només a associats.
S’arriba a l’acord per majoria que només els socis puguin fer extraescolars a partir del curs
que ve.
Respecte als serveis de conciliació, estudiarem si calen ajudes per a famílies que no puguin
cobrir la quota de l’AFA per tal de no deixar-los fora d’aquest servei com a usuaris
esporàdics. Es parlarà amb l’escola per veure si hi ha famílies que necessiten una flexibilitat
en el pagament. D’aquesta manera, a partir del curs que ve, només podran fer servir de
manera regular els serveis de conciliació els socis de l’AFA.
Treballarem amb Cet10 el tema de l’acollida i la ludoteca per garantir la cobertura
d’assegurança i les dades de contacte suficients per aquests infants que es queden
puntualment
4. Subvenció d’activitats culturals i artístiques
La Generalitat subvenciona activitats extraescolars esportives. L’AFA es planteja
subvencionar altres activitats com ara els escacs, que es ficarien a més a l’espai migdia els
dilluns de 15h a 16h per tal d’omplir una mica més el temps de l’espai migdia. S’oferirà a
partir de 1r. El centre encarregat serà La Lira.
La proposta de subvenció seria d’uns 2-3€ per nen o nena, fins a cobrir uns 30€ per grup (el
preu del grup és de 110€). S’aprova aquest punt per majoria.
També s’afegirà a la graella d’extraescolars pel curs que ve el judo.
5. Precs i preguntes
L’única demanda per part de socis és per part de la comissió de coeducació per parlar del to
dels articles. Com que s’acaba el temps, el president els emplaça a una reunió més
endavant, per tractar el tema específicament.

13 assistents a l’assemblea. 1 nen a monitoratge. Finalitza l’assemblea amb 15 minuts de
demora sobre el temps estipulat.

