
ACTA DE L’ASSEMBLEA  

AFA FARIGOLA DEL CLOT 

7/2/2018 

 

Assistents (15, per ordre de nom):  
Alejandro Franco, Ana Ramos, Anna Pons, César Aguado, Eva Mur, Eli Gregorutti, Gemma 

Garriga, Mariela Martínez, Monika Kucher, Neus Martí, Núria Garcia, Pilar Poubennec, Raul 

Sánchez, Sandra Cunillera, Sergi López,  
 

Representació (mares o pares, una persona pot representar més d’un curs):  
6è: 3    3r:  1    P5: 1  
5è: 2    2n: 5    P4: 3  
4è: 0    1r:  2    P3: 1  
 
 

1.- Lectura i aprovació de l’acta assemblea 20/10/2017 
2.- Lectura i aprovació comptes curs 2016-17 
3.- Renovació a Tresoreria 
4.- Proposta modificació nom associació: Associació de Famílies d’Alumnes La 

Farigola del Clot (AFA La Farigola del Clot)  
5.- Celebració 40è aniversari de l’Escola 
6.- Carnestoltes 
7.- Escola 21: Canvis en l’ensenyament 
8.- Batukada: Situació actual 
9.- Seguiment noves obres a l’avinguda Meridiana 
10.- Peticions i preguntes 
 
 

Informacions i Acords 
 

1.- Lectura i aprovació de l’acta assemblea 20/10/2017 
Es fa lectura de l’acta (ja disponible al web). S’aprova per unanimitat.  
Un pare fa la proposta que o es llegeixi un resum o que ni es llegeixi, ja que està al 
web. Tothom està d’acord amb la proposta.  
 

2.- Lectura i aprovació comptes curs 2016-17 
Abans de començar es recorda que la variació en la Quota Escolar es va presentar en 

una reunió específica de l’AFA el 19 de Desembre de 2017.  
 

Es presenten i s'aproven els resultats referents al balanç de la Quota Escolar del curs 
2016-2017. Els ingressos pugen a 86.212,94€ i les despeses a 90.128,64€, essent el 

resultat de -3.915,70€. Les desviacions en el pressupost que més han afectat al 

resultat negatiu corresponen a les partides de Material Escolar (-1.099,44€) i Sortides 

(-842,22€). 
 

Es presenten I s'aproven els resultats referents al balanç del AFA del curso 2016-
2017. Els ingressos pugen a 46.563,03€ i les despeses a 47.159,06€, essent el 

resultat de -596,03€. Les desviacions en el pressupost que més han afectat al resultat 

negatiu corresponen a les partides de Anglès (-1.309,57€) i Consergeria de tarda (-

644,84€). 
 

Es presenta i s'aprova el pressupost de la Quota Escolar pel curs 2017-2018, als qual 

es preveu uns ingressos de 88.800€. Val a dir, que a finals d'aquest curs s'ha de fer 
una valoració conjunta, entre Direcció de l'Escola i Junta del AFA, de les despeses en 



Material Escolar que suposa la metodologia d'ensenyament que s'està implantant a 

l'escola. 
  

Es presenta i s'aprova el pressupost del AFA pel curs 2017-2018, al qual es preveu 

uns ingressos de 38.026€. Val a dir, que no s'han comptabilitzat els ingressos 

provinents de la partida d'Anglès com en cursos anteriors, doncs aquest curs el 

pagament d'aquesta activitat passa a ser gestionat directament per Helen Doron. 
 
Es demana que en properes assemblees es pugui fer un resum dels comptes amb una 

presentació o algun altre suport visual.  
 

3.- Renovació a Tresoreria 
La Gemma Garriga deixa l’AFA al Juny, ja és mare de 6è curs.   
El Raúl Sánchez ha estat fent tasques de suport a Tresoreria i ara es presenta com a 
nou tresorer.  
S’aprova la renovació de càrrec per unanimitat.  
 

4.- Proposta modificació nom associació:  
A partir d’aquesta assemblea la Junta ha de fer els tràmits perquè el nou nom de 

l’entitat sigui:  
«Associació de Famílies d’Alumnes La Farigola del Clot (AFA La Farigola del Clot)» 
 

5.- Celebració 40è aniversari de l’Escola 
Es constitueix una comissió pel 40è aniversari de l’Escola La Farigola del Clot. Al 

setembre de 1979 van iniciar-se les classes.  
Per una banda la comissió vol celebrar la història de l’escola.  
Per altra banda es vol aprofitar la celebració per reclamar a l’administració obres 
pendents (sostre, soterrani, gimnàs...).  
 

6.- Carnestoltes 
Es recorden els horaris de la Rua.  
 

7.- Escola 21: Canvis en l’ensenyament 
Acabat el 1r Trimestre alguns cicles han modificat els horaris de projectes (Baules).  
A P5, els dies d’Anglès s’ha sol·licitat des de l’escola no retardar l’activitat, estan 

d’acord les famílies.  
Les famílies demanen més comunicació si els horaris varien. Es podrien fer noves 

reunions per cicles.  
 

8.- Batukada-Minituka: Situació actual 
Encara no s’arriben als mínims, fins i tot obrint l’activitat a l’AFA Rambleta del Clot.  
Si no arribem l’activitat s’acaba.  
 

9.- Seguiment noves obres a l’avinguda Meridiana 
Les obres a Meridiana (entre Glòries i Mallorca) ens afecta. A les cruïlles en general. A 

la zona d’aparcament pels autocars escolars. I al camí cap a la piscina.  
Des de la comissió de Camí Escolar en faran seguiment.  
 

10.- Peticions i preguntes 
* Futbol per a mares i pares 
Un pare proposa anunciar de nou l’activitat.  
 

* Futbol a La Rambleta 
Es denuncia que no juguen partits. Demanarem correcció de la situació.  



 

* Sirena de l’escola 
Hi ha la informació que l’escola té pressupostos per a canviar la sirena.  
 

* Mirall a psicomotricitat 
Es reclama la necessitat del mirall.  
 
* Racons sense manteniment  
Es denuncia que hi han racons bruts, sense ordre i amb caixes sense tocar de fa més 

d’un any.  


