
 
 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA -  
15 DE MARÇ DE 2018 

 
 
 

0. Questions prèvies, informació i respostes  
 

● Resposta a peticions de la junta participativa: 
 

Reunió espai migdia i  formació sobre racisme 
La reunió d’espai migdia es farà a inici de curs ja el proper any. La Laura atendrà                 
personalment les famílies aquest curs. 
Pel que fa a la formació l’escola ens informa que les formacions d’aquest curs ja               
estan pautades i no s’hi inclou cap d’específica per aquest tema. A banda de les               
xerrades que es fan des de l’AFA, l’escola interpreta que el respecte a la diversitat es                
treballa en un espectre molt més ampli i no hi ha necessitats específiques per a               
tractar el racisme en exclusiva. 
 

● Demanar suport per a la comissió d’espai migdia  
            Demanem ajuda per formar la nova comissió d’espai migdia. S’ha passat un  
            whatsapp a totes les classes per demanar col·laboració. 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, del 9 de novembre 
S’aprova per unanimitat. 
  

2. Aprovació de la bestreta per a la sortida a la neu 2020 
S’aprova per 21 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. S’entregarà una bestreta               
de 1.000€ a la comissió de formació i activitats en família quan la demanin per               
prerreservar les dates de la sortida del curs que ve. 
 

3. Ús del pernil de la panera 
Es proposen les següents opcions, que obtenen aquests vots: 

● Deixar el pernil per la festa de fi de curs al juny (0 vots) 
● Posar-lo per a fer un pica-pica a les jornades de treball de les comissions              

d’exteriors i de gegants els dies 5 i 6 d’abril (12 vots) 
● Vendre’l i que els diners vagin a l’AFA (2 vots) 
● Donar-lo als alumnes de 6è per fer una rifa (9 vots) 

 



Guanya l’opció d’oferir-lo per fer un pica-pica a les jornades de treball de 5 i 6 d’abril. 
 

4. Aprovació de la compra d’un nou software per a la gestió de dades de l’AFA 
Es proposa comprar un software amb una quota mensual de 25€ que serviria per              
unificar els arxius que tenim fins ara. Aquest import és similar al que es paga pel                
software actual. No té compromís de permanència i dóna l’opció de tenir també una              
app en el futur per tenir servei de missatgeria, en substitució del tokapp, i de fer                
mailings, tenir el carnet de l’AFA en aquesta app, etc.  
S’aprova per unanimitat. 
Cal esmentar que es fa una proposta de trobar de cara al futur un programari lliure,                
però a hores d’ara no s’ha trobat alternativa millor que la que s’ha votat. 
 
 

5. Jornada compactada 
Es fa un resum de la reunió que ha fet l’escola prèvia a l’assemblea.  
 

● Es demana un 80% de vots afirmatius sobre el total del cens. Això equival a               
que tothom que no voti es comptarà com un vot negatiu.  

● Es farà el procés informatiu els dies 18, 19 i 20 de març. El 21 i 22 de març                   
es faran les votacions. La setmana del 25 de març es farà repesca de tots els                
que no han votat.  

  
A l’assemblea es comenta que causa incertesa el fet que votin les famílies de 6è pel                
sentiment que, com que marxen de l’escola, ja no els hi preocupi el resultat (el seu                
no-vot equivaldria a vots en contra de la jornada compactada) i també els dubtes que               
poden tenir les famílies de P3 perquè fa poc que estan a l’escola i poden sentir que                 
els infants mengen tard, acostumats als horaris de l’escola bressol, i pel poc             
coneixement que poden tenir encara del projecte de l’escola. Es farà campanya            
concreta amb aquests dos grups. 
 
Per les famílies que porten poc a l’escola, bàsicament P3 i P4, s’ofereix la possibilitat               
de parlar amb famílies que porten més anys a l’escola i que, fins i tot, han viscut la                  
jornada partida i han passat a jornada compactada. 

 
 
A banda dels punts de l’ordre del dia, es fa el sorteig amb les enquestes recollides i surt                  
com a guanyadora M. Àngels Gàbols. El premi són unes invitacions familiars pel gimnàs. La               
junta contactarà amb ella per a oferir-li el premi. 
 
28 persones han participat a l’assemblea. 9 nens i nenes han fet servir el servei de ludoteca. 
 


