ACTA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
9 de Abril del 2018
Ordre del dia
1.Aprovació Acta Assemblea 7 Febrer 2018
2.Aprovació petició subvenció per al Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER)
Programa de Formació per a la Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGTBI
3.Valoració de la revisió de la quota AFA
4.Precs i preguntes

Informacions i Acords
1.- Aprovació Acta Assemblea 7 Febrer 2018
Aprovada per unanimitat.
2.- Aprovació petició subvenció per al Programa Educatiu Escoles Rainbow (PEER)
Programa de Formació per a la Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGTBI
Tot això ho explica un director d’una escola (Turó Blau) on es fa aquest programa educatiu. Va
partir de la Comissió de Coeducació que ja existia fa temps en aquella escola.
A les escoles es treballa més la qüestió de l’identitat sexual. Reflexionar sobre que significa ser
nena o nen. I veure que potser afegim diferències que no haurien d’haver-hi. Com pensar que les
noies i els nois han de jugar al pati a coses diferents. O els rols que han de tenir a l’aula o al pati
han de ser diferents segons siguin nois o noies.
Valorem si seria bo aportar aquest projecte a la nostra escola. El projecte aporta formació per a
tots els docents de l’escola (mestres i educadors) i es fa un seguiment d’aplicació de les diferents
maneres de fer despès i durant és dur a terme aquesta formació. El PEER (Programa Educatiu
Escoles Rainbow) dura dos anys i te un cost de gairebé 9.000 euros. Votem si les famílies
estaríem d’acord d’iniciar un procés de cerca d’aquest capital.
Restem a l’espera si el claustre de la Farigola estaria d’acord de fer aquesta formació, ja que
implica un compromís i un esforç per part dels mestres i educadors. En aquest punt estaven
presents mestres de l’escola, monitors_es de Xino-Xano i la directora de l’escola. També es
posarà a votació al Consell Escolar.
Votació sobre si iniciem procés de cerca de subvenció. S’aprova per majoria:
A favor:
14
En contra:
1
Abstencions: 0

3.- Revisió de quota AFA i consergeria de tardes
En aquest curs 2017/2018, un total de 300 famílies són associades, el 86% del total. Això es
tradueix en 383 alumnes són associats a través de les seves famílies.
D’aquestes famílies associades, el 74% tenen 1 fill/a, el 24% tenen 2 fills/filles i tan sols el 2%
tenen 3 fills/filles.
Per altra banda, el cost del servei de consergeria de tardes (servei que l’AFA posa a disposició per
que es puguin dur a terme al centre activitats extraescolars, xerrades, assemblees,...) és cobreix
amb aproximadament el 48% de les famílies associades, i any rere any és una partida deficitària.
Cal recordar que no s’apugen les quotes de l’AFA des del curs 2007-08, fa uns 10 anys.
Aquests fets motiven una revisió de la quota AFA, passant el curs 2018/2019 a ser un quota única
per alumne de 45€, i alhora també una revisió de la quota de consergeria de 12€ per alumne que
fa extraescolars.
L’objectiu és aconseguir que en un futur pròxim el servei de consergeria de tardes sigui cobert
íntegrament per l’AFA.
S’aprova per majoria:
A favor:
11
En contra:
0
Abstencions: 4
4.Precs i preguntes
* Al·legacions pel disseny de la nova avinguda Meridiana
La Núria Garcia, de Camí Escolar va explicar l’avantprojecte. Des de l’AFA podíem fer al·legacions.
Es van demanar idees a l’assemblea. Van sortir unes quantes:
•Reservar un espai perquè puguin aparcar els autocars per a les sortides de La Farigola
•Trobar un camí segur per anar de La Farigola a la Piscina Vintró (temps escolar i
extraescolar)
•Posar jocs i infantils a la rambleta central de Meridiana
•Substituir tots els plataners que quedin a l'àrea (per al·lèrgies i altres incomoditats)
•Posar semàfors amb polsador per augmentar més el temps per vianants
•Posar més passos de vianants
•un exemple, per la gent que ve per Consell de Cent, vorera muntanya, que no
tenen pas per creuar la Meridiana)
•altre exemple, que la gent que ve per Joan I tingui un pas directe i no hagi de
donar voltes
•
•

•
•
•
•
•
•

Reservar un espai lliure per a posar escenari per festes i per a fer la foguera a Sant Joan
Que certes calçades siguin de prioritat invertida amb paviment únic
• La Núria va comentar que a l'associació de veïnes i veïns deien que havia de fer-se
a la calçada que va d'Aragó cap a Independència (el costat muntanya on està
l'Orfeó Martinenc)
Millorar l'accessibilitat a les 3 estacions (Rodalies / L2 / L1)
Posar fonts (si no estan previstes)
Posar instal·lacions per a exercici físic de la gent gran
Brolladors al terra
Dignificar el monument al Meridià (va ser a Barcelona on es va començar les mesures
entre Barcelona i Paris per a calcular la mesura del metre i de tot el sistema mètric)
Conservar canvi de sentit pels vehicles que venen per Aragó des de pl. Canonge Rodó, uns
metres abans de la Meridiana es pot canviar el sentit per anar en direcció carrer Bilbao

