
 
 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA -  

9 NOVEMBRE DE 2018 

 
 

 

1. Aprovació de l’acta anterior  

La darrera assemblea de l’AFA va ser el 12 de juny de 2018. L’acta queda aprovada 

per consens. 

 

2. Recompte de socis  

Es presenta la comparativa del curs 2014-2015 amb l’actual 2018-2019. Les famílies 

sòcies han baixat d’un 85,02% al 2014 a un 73,22% en aquest curs. També es 

mostra el percentatge per cursos. Es compartirà amb els delegats les dades per curs 

per tal d’animar les famílies a participar a l’AFA.  

S’aprova fer una enquesta per saber els motius per no ser socis de l’AFA i així poder 

tenir dades per augmentar el percentatge en un futur. 

 

3. Aprovació de les comissions noves i recuperades  

S’aproven per consens la nova comissió d’inclusió i les recuperades comissions de 

festes i d’espai migdia.  

La comissió d’espai migdia comenta que volen fer una enquesta per saber el nivell 

de satisfacció, idees, etc. de les famílies. Quan es parla del perfil dels monitors, des 

de la comissió d’inclusió, s’explica que el Consorci ofereix formació a professors per 

a dinamitzar patis, evitar bullying, etc. però que és opcional; seria ideal ficar també a 

monitors.   

 

4. Tancament de pressupost del curs 2017-2018 

Es tanca amb aprovació per consens. 

 

5. Aprovació del pressupost 2018-2019 i el plans de treball 

            Tots els plans de treball i pressupostos queden aprovats per consens. 

 

            Comissió de comunicació: respecte al concurs llançat per a fer un dibuix de  

            l’escola, es proposa fer rellançament per part de delegats/des. 

 

Comissió d’extraescolars: com que es vol fer una enquesta per rebre opinions i 

idees, s’arriba a l’acord de fer una sola enquesta amb les diverses que es volen fer 

(raons per no ser soci, espai migdia, extraescolars….)  per tal de no enviar tantes 

enquestes i missatges de TokApp. 



Es decideix continuar regalant la foto de cada classe, malgrat que 6è en vengui una 

altra. Com que l’any passat no es va donar la informació que n’hi haurien dues (la 

junta anterior explica que ells no tenien la informació) i va crear certa incomoditat, 

aquest any s’informarà amb antelació per tal que les famílies puguin decidir si 

col·laboren amb 6è comprant la foto calendari que ells venguin (si és que ho fan). 

 

           Comissió de gegants: es proposa demanar a l’escola fer una sessió amb la Filomena 

           als nens d’Infantil per tal d’engrescar-los i que impliquin a les famílies a participar a 

les                                                    

           festes i portar les figures. A més, mirarem de buscar un lloc cobert i tancat per a  

           la Filomena per a la seva millor conservació. 

 

6. Aprovació de la nota de protecció de dades 

Per tal de complir la nova legislació al respecte, s’ha redactat una nota de protecció 

de dades on s’explica breument quines dades recull l’associació, quin ús se’n fa, etc. 

Queda aprovada per consens. 

 

7. Aprovació del suport a 6è derivat de la panera 

Es proposa donar suport a les colònies de 6è a través d’una aportació vinculada a la 

panera de Nadal. 

 

Les propostes concretes són: 

● 0,50 € per butlleta venuda per l’alumnat de 6è 

o 

● 3% del total ingressat 

 

Comptant una venda semblant a la de l’any passat, unes 7.000 butlletes, serien uns 

17.500€. Un 3% significaria 525€. Com els alumnes de 6è són un 15,42% dels 

alumnes de l’escola (74 de 482), si comptem un 15,42% de les butlletes, són unes 

1.100 butlletes, que tocaria a 14 butlletes per alumne, i treurien uns 550€. 

Per consens, s’aprova l’opció de donar 0,50€ per butlleta venuda per l’alumnat de 

6è, potenciant l’esforç en benefici propi i de l’AFA. 

 

8. Elecció de la temàtica de Carnestoltes  

La comissió de Festes va engegar un procés participatiu per escollir la temàtica de 

Carnestoltes durant la Fira de Comissions. S’han recollit 42 temes diferents, dels 

quals s’han passat 10 a l’escola per tenir el seu vistiplau. Finalment, n’han quedat 3, 

que són: 

 

● Fons marí 

● Antic Egipte 

● Animals de la sabana 

 

            Guanya l’opció del fons marí per 9 vots de les 16 persones que hi havia en el  

            moment de la votació. 

 

 

 



 

Per últim, es parla sobre la temperatura a les aules quan fa calor i sobre el programa al que 

l’escola participa i que consisteix en portar nois de diversos instituts a fer tasques 

administratives a l’escola i preocupa per la manca d’informació que tenim les famílies sobre 

el perfil d’aquests joves. 

 

Respecte a la temperatura  a les aules, sabem que l’escola ha estat prenent temperatures 

però l’AFA no ha rebut cap informació sobre accions més enllà d'això. Es parlarà amb 

l‘escola i, si cal, es pressionarà al Consorci també des de l’AFA. 

 

En el cas del programa al que participa l’escola, també es farà la consulta a l’escola. 

 

Sense més temes a tractar, l’assemblea acaba a l’hora prevista. 

Hi han participat 26 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noemí Cortejosa Sanchez (Secretària)               


