
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
AMPA de La Farigola del Clot 

28 de Març del 2019 
 
Ordre del dia 
1.- Aprovació de l’acta de l’Assemblea 5/10/2018  
2.- Estat de comptes  
3.- Normativa per les assemblees  
4.- Informació del Consell Escolar 
5.- Biblioteca del Clot dins del barri 
6.- Drets d’imatge de l’alumnat 
7.- Novetats CET10 
8.- Novetats Comissions  
9.- Peticions i preguntes 
9.1.- Iniciatives farigolines 
9.2.- Periodicitat de les assemblees 
9.3.- Tarifes del menjador 
9.4.- Altres  
 
 
 
Persones assistents 
Alejandro F, Ana T., Andrea G, Anna R, César A, Claudia C, David G, Elizabeth G, Eva A, Eva M, 
Ferran V, Jordi A, Laura T, Maria M, Mariela M, Mercè P, Martin C, Montse A, Neus M, Nuria G, 
Raúl S, Roger B, Sandra C, Sergi L, Verónica P.  
 
Assistència per cursos (hi ha persones amb filles/fills en més d’un curs) 
P3 = 6   P4 = 4   P5 = 8   1r = 0   2n = 2 
3r = 9   4rt = 0   5è = 0   6è = 2 
 
Informacions i Acords 
L’assemblea comença a les 17 hores amb l’assistència de 25 persones.  
 
1.- Aprovació Acta Assemblea 5 Octubre 2018 
El secretari, explica que s'ha rebut al Març una esmena a l'acta (penjada des de l'Octubre al web). 
En veure que no canvia el sentit de l'acta decideix no esmenar l'acta.  
La persona que vol modificar la seva intervenció insisteix que l'acta no recull el que va dir (a 
Peticions i Preguntes, apartat Drets d'Imatge). Per tant es recull l'esmena.  
L'acta finalment queda aprovada per unanimitat.  
 
2.- Estat de comptes curs 2017-2018 
Al desembre 2018-gener 2019 es va fer el canvi de signatures.  
 
Estat de comptes AFA (Juny de 2018)  
1.- 21.000€, resta  
2.- 19.000€, Extraescolars  
 
Estat de comptes Quota Escolar (Juny de 2018)  
3.- 47.000€, Quota Escolar  
4.- 2.000€, Colònies  
5.- 500€, Llibres 
 



S'obre un torn de paraules. El tresorer aclareix que la Quota Escolar és per material fungible per a 
ús de l'escola. Els diners són de l'escola encara que l'administració la porti l'AFA.  
 
3.- Normativa per assemblees 
Com ens organitzem?  
El secretari explica 4 qüestions:  
1.- Anar passant a la Junta els temes que es volen tractar, per no haver de modificar la convocatòria 
d'assemblea.  
2.- Les peticions o preguntes s'han de plantejar de manera presencial, no per correu.  
3.- Des de la FAPAC (Federació d'AFAs) ens informen que a les convocatòries d'assemblea s'ha 
d'indicar quins punts porten temes a votació. Si està convocat així, sí es pot delegar el vot, ja que 
s'indica detalladament quines qüestions seran votades.  
4.- Com a recordatori, si hi ha un problema o consulta a l'aula, el primer canal és demanar cita amb 
tutor/a. Hem d'evitar parlar a la porta de l'aula.  
 
4.- Consell Escolar  
Des de la FAPAC (Federació d'AFAs) ens informen que la persona que representa a l'AFA al consell 
escolar és nomenada per la Junta de l'AFA. 
La representant de l'AFA al Consell Escolar indica que hi ha hagut 3 Consells Escolars, amb els 
corresponents resums a l'Info Setmanal.  
Al Consell Escolar s'ha tractat el tema de l'aire. L'escola pretén abaixar la temperatura sense posar 
Aire Condicionat (es vol entrar al projecte europeu de Refugis Climàtics, de desenvolupament 
sostenible i no sembla que no seria compatible). També s'han tractat els temes de Pintura de l'escola, 
de canvi de la Coberta del passadís, de reformes a la Cuina, etc.  
 
5.- Biblioteca  
Es convoca a les famílies a un acte reivindicatiu pel dissabte 27 d'Abril. Es demana una biblioteca 
dins del barri i no tan lluny com l'actual biblioteca.  
 
6.- Drets d'Imatge  
Des de la Junta s'expressen les gestions fetes amb l'escola (a través de reunions amb l'equip directiu 
i de les intervencions de la representant de l'AFA davant el consell escolar).  
 
Una mare resumeix les gestions fetes sobre la qüestió d'ampliar la protecció a la intimitat dels 
infants:  
* Que es pugui seguir gaudint del material 
* Que es despengin de les xarxes les fotos no conformes  
* Formació al professorat  
* Custòdia del material  
Hi ha diverses intervencions. Una d'elles indica que el que podem aconseguir és que el professorat 
deixi de fer fotos. Una altra indica que fa 5 anys que no reben resposta de l'escola. Des de la Junta 
es valora que no és una opinió de totes les famílies. Una altra intervenció demana com fer arribar 
tota aquesta informació a totes les famílies, per exemple a través de xerrades. Es valora la creació 
d'una comissió sobre drets d'intimitat. A la propera assemblea s'inclourà a l'ordre del dia per veure si 
s'aprova la creació. Per ara començaran a treballar.  
 
7.- CET10 
Informacions sobre CET10. Hi ha un nou coordinador pedagògic.  
També hi ha un nou coordinador a la Farigola, el Joel (que substitueix a l'Albert).  
Es farà el campus de tecnificació a Setmana Santa.  
 
 



8.- Comissions 
* Anglès 
Hi ha queixes de Helen Doron. Hi ha la idea de canviar d'entitat.  
 
*Loteria  
La Grossa implica jugar a 4 números i per ara no es pot escollir el número, ve en un paquet aleatori.  
Hi ha la proposta de jugar a la Grossa i a Loteria Nacional (per a escollir el número que coincideixi 
amb la data del 40è aniversari de l'escola al Setembre (9) del 79: 40979).  
 
* Coeducació  
S'han fet 2 accions, les imatges portades per l'alumnat al 8 de Març i el cinema de Coeducació. 
S'està treballant amb Xino-Xano, amb la Festa de la Diversitat, amb la baula de 1r curs, etc.  
 
9.- Peticions i preguntes  
Com que s'ha fet molt tard les persones que havien demanat que es parlés dels punts 9.1/9.2/9.3 
indiquen que volen que es passin a la propera assemblea.  
 
Hi ha una petició per a fer més assemblees i juntes obertes. Que a les juntes obertes es faci el debat i 
les assemblees siguin més decisòries i operatives.  
 


