ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AMPA de La Farigola del Clot
29 de gener del 2020
ORDRE DEL DIA:
Primer.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
Segon.- Resum de la reunió amb l’equip directiu de l’escola el 13/12/2019.
Tercer.- Recollida de propostes sobre inversió de romanents.
Quart.- Presentació de resultats de loteria.
Cinquè.- Informació Consell Escolar 30/10/2019.
Sisè.- Presentació de candidatura a Junta de l’AFA.
Setè.- Proposta i votació de la nova extraescolar de Gestió Emocional.
Vuitè.- Informació sobre l’assegurança obligatòria per l’extraescolar de piscina.
Novè.- Torn obert de paraula.

Persones assistents
Elizabeth G, Roger B, Xavier S, Gorka S, Sandra C, Isaura G, Ignacio D, Eva A, Alejandro F, Carolina L,
Núria G, Mercè P, Andrés G, Laura T, Raul S, Eva C, Anna P, Martín C, Eva N, Sergi L.

Assistència per cursos (hi ha persones amb infants a més d’un curs)
P3 = 4
P4 = 3
P5 = 4
1er = 5
2on = 3
3er = 2
4art = 8
5è = 1
6è = 1

Informacions i Acords
L’assemblea comença a les 18:05 hores amb la presencia de 20 persones.

Primer.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
L’acta anterior queda aprovada per 7 vots a favor, cap vot en contra i 2 abstencions.

Segon.- Resum de la reunió amb l’equip directiu de l’escola el 13/12/2019.
Des de la direcció de l’escola ens fan saber que aquest any estan treballant en el Projecte de
convivència, amb 3 fils conductors: Educant en el respecte, Resolució positiva de conflictes i
Comunicació amb les famílies.
També ens indiquen que s’ha enviat una carta al Consorci d’Educació reclamant una solució pel mal
estat dels terres d’una part de l’escola. S’ha produït un accident amb baixa laboral a la cuina per
aquest fet. Des de l’AFA també es reclama al Consorci una solució.
Es fa una proposta d’inversió del romanent de Quota Escolar, ja que per necessitats pedagògiques
l’escola necessita el següent material i no en pot assumir el cost de manera immediata:
• Mirall per l’aula de Psicomotricitat d’infantil. Cost aproximat 3.000€
• Un trolley amb 13 tauletes. Cost aproximat 6.000€
• Material per l’aula de ciències (microscopi, esquelet, etc). No disposen de pressupost.
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Es compromet que el 50% del cost del mirall i les tauletes (4.500€ aproximadament) provindrà del
romanent de Quota Escolar.

Tercer.- Recollida de propostes sobre inversió de romanents.
• Es comenta la possibilitat de marcar línies bàsiques en les quals es pugui gastar el romanent i la
quantitat màxima a gastar.
• Es comenta la possibilitat d’actuar sobre els patis.
• Es fa una proposta de creació d’un programa de renovació del fons literari de la biblioteca de
l’Escola, que es basaria en una partida de despesa anual durant un període de temps
determinat, per exemple 2.000€/any durant 5 anys. Es demanaria a 3 llibreries que fessin una
proposta de programa de renovació. L’objectiu seria ajudar a l’escola a la tasca de renovació
dels llibres de la biblioteca.
• Es fa una proposta d’actuació sobre l’arbrat del pati gran, amb l’adquisició d’arbres en testos
industrials per tal de fer viver d’aclimatació per poder substituir els pins que han caigut amb el
Temporal Glòria i generar ombra. Des de la Junta de l’AFA es fa saber que la direcció de l’escola
ha manifestat que la renovació de l’arbrat del pati gran es considera una actuació prioritària.
S’informa des de la Junta de l’AFA que a principi d’any els romanents d’exercicis anteriors eren
d’aproximadament 50.000€ en concepte de Quota Escolar i d’aproximadament 40.000€ en concepte
de romanent AFA. Cal mantenir un fons de 35.000€ corresponent a possibles despeses de liquidació
de l’entitat.

Quart.- Presentació de resultats de loteria.
Es presenten els resultats de la venda de loteria de Nadal i Cap d’Any 2019/2020, que per aquest
exercici es tanca amb 850,10€ de benefici.
Concepte
Donatiu d’1€ per butlleta corresponent a 1.040 butlletes
Despeses d’impremta
Compra de 27 butlletes per part de l’AFA
Total:

Ingressos
1.040€

Despeses
108,90€
81,00€

850,10€

De les 1.040 butlletes, 1.013 s’han venut i 27 han sigut recomprades per l’AFA de manera obligatòria
condicionada al retorn de números fragmentats a les diferents administracions.
Les despeses d’impremta son les derivades de generar les butlletes mixtes entre la loteria de Nadal i La
Grossa de Cap d’Any.
Es genera un debat sobre la recaptació en comparació amb exercicis anteriors.

Cinquè.- Informació Consell Escolar 30/10/2019.
La representant de l’AFA al Consell Escolar informa sobre el contingut de la reunió en data trenta
d’octubre del 2019:
• Proposta per part de l’Escola de reforma de l’espai biblioteca emprant el 25% del romanent del
compte de menjador, ja que es fa us d’aquest espai com a annex al menjador degut a l’alta
demanda d’aquest servei. Es genera debat entre les persones assistents a l’Assemblea, ja que de
l’import de menjador escolar l’escola ingressa 0,50€ per infant i dia que en fa ús.
2

•

En el torn obert de paraula es demana: Cadires per les aules d’infantil que encara no s’han
renovat, renovar els llibres de 1er i 2on que arriben a casa per fer-ne lectura, nou mobiliari per a
cicle mitjà, més equipament informàtic (carros amb ordinadors portàtils), actuació sobre el
tendal trencat del pati d’infantil i la intervenció d’un fuster sobre el gran nombre d’armaris en
mal estat de l’escola.
Es consulta la possibilitat d’ampliar la quantitat de dies que es disposa de “patis oberts” els
diumenges, però l’escola posa de manifest que és dels patis menys visitats que participen al
programa perquè consideren més atractiva l’oferta de parcs i espais lúdics dels voltants de
l’Escola.
Es demana valoració a l’Escola sobre els bassals que es generen al pati en època de pluges; des
de l’Escola fan referència a un problema amb la instal·lació dels desaigües que van ser arreglats
recentment.
S’informa de l’arribada a l’escola de proteccions toves per als pals de les cistelles de bàsquet del
pati així com per als radiadors de la sala de psicomotricitat. S’informa que l’escola ha demanat
un pressupost per la compra d’un mirall per a la sala de psicomotricitat.
Es felicita a l’Escola pels pícnics sostenibles.
Es comenta que la comissió de Camí Escolar es vol reactivar però es demana que sigui mixta amb
algun mestre com a membre. L’Escola demana quin objectiu vol establir durant aquest curs la
comissió i ho valoraran perquè consideren que enguany estan ocupats amb molts projectes i
comissions.
Es proposa que durant l’escolaritat es facin sortides als edificis emblemàtics de Barcelona. Es
comenta que els infants no fan cap sortida cultural i que es podria establir un edifici per Cicle.
L’Escola argumenta que s’hauria d’augmentar la Quota Escolar per cobrir el cost afegit.
Per demanda d’una família, es proposa que es prohibeixi vestir equipacions esportives d’equips
de futbol per motius d’equitat i desigualtat. L’argument es rebat per part de l’Escola i es
desestima la proposta.
S’aprofita el punt anterior per recordar la necessitat que els infants d’educació infantil vesteixin
amb algun distintiu de l’escola quan fan sortides, siguin samarretes, o armilla; els mestres
d’educació física també demanen una samarreta o xandall d’escola.

Es generen diverses impressions entre els assistents a l’Assemblea:
• Sobre el Camí Escolar, es comenta que des de l’Ajuntament no atenen reclamacions sobre Camí
Escolar per part de l’AFA, ja que la comissió de Camí Escolar és mixta entre l’Escola i l’AFA. Ha de
contactar amb l’Ajuntament una persona de l’equip de l’escola com a referent de comunicació
de la comissió.
Es comenta la possibilitat de tancar al trànsit el carrer d’Hernán Cortés en referència al Pla de
Mobilitat de l’Ajuntament.
• Es comenta que l’escola convoca a Consell Escolar als representants de les famílies amb poc
marge de temps. Una representant al Consell Escolar comenta que la convocatòria arriba amb
només 2 dies d’antelació. Es sol·licita que es traslladi a l’Escola que les convocatòries al Consell
Escolar es facin amb més antelació i facilitant tota la informació relativa a la sessió convocada.
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Sisè.- Presentació de candidatura a Junta de l’AFA.
La única candidatura a renovar l’actual Junta de l’AFA a la propera Assemblea està formada per les
següents persones amb els càrrecs que ocuparan:
Presidenta
Vicepresident
Tresorera
Secretària
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Núria Garcia Soto
Xavier Socias Herraiz
Mercè Perpinyà Palau
Anna Pons Porcel
Anna Ros Ramos
Carolina Lopez
Isaura Giménez Albero
Gemma Atienza
Eva Navas Sardà
Irune Juancorena Saldias
Mariela Martínez
Eva Colldeforn

S’informa que es preparà el traspàs d’informació i es convocaran eleccions.
Des de la candidatura es demana que les eleccions no es produeixin fins a final de curs perquè la Junta
actual pugui acabar el projecte d’aquest curs.

Setè.- Proposta i votació de la nova extraescolar de Gestió Emocional.
Per part de la Junta de l’AFA s’informa que no serà possible la realització d’aquesta extraescolar ja que
l’entitat que la proposava ha comunicat recentment que deixen d’oferir aquesta activitat fora de les
seves instal·lacions.
Aquest canvi de funcionament és degut a que en altres escoles no s’ha obtingut resultats satisfactoris
del treball amb els infants perquè, al conèixer-se entre els integrants de l’activitat, es generen
resistències i els infants estan cohibits.
Es descarta la votació prevista.

Vuitè.- Informació sobre l’assegurança obligatòria per l’extraescolar de piscina.
Per un canvi de normativa, les assegurances per aquest tipus d’activitat ha de ser de caire nominal i no
general o grupal. Un cop consultada, des de la FAPAC es recomana la contractació de l’assegurança
nominal que ofereix Vintró, al preu de 10€ per alumne i curs escolar.
Des de la Comissió de Piscina es negocia una rebaixa de la quota de l’assegurança, que passa de 10€ a
6€ per alumne i curs escolar. En una segona ronda de negociació s’aconsegueix rebaixar el preu a 5€
per alumne i curs escolar. Aquest cost queda cobert pel preu de l’activitat i no es repercutirà a les
famílies.
Es comenta el tema entre els assistents a l’Assemblea i es puntualitza que el canvi de normativa pel
què fa a assegurances d’aquest tipus es va produir el 2016. L’esportiu Vintró n’ha assumit el cost
durant 3 anys, però ha comunicat que ja no l’assumirà d’ara endavant.

Novè.- Torn obert de paraula.
• S’informa de les estades de CET10 de Setmana Santa.
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Es comenta si es podria fer la extraescolar de Gestió Emocional conjuntament amb l’escola La
Rambleta del Clot per aconseguir grups d’infants barrejats d’ambdues escoles.
Es comunica que l’activitat de futbol d’adults que es realitzava els divendres al vespre deixa de
realitzar-se per falta de participants.
Es comenta si es pot iniciar una activitat de bàsquet d’adults i si comportaria fer cap aportació
econòmica. S’informa que l’únic requisit és ser soci de l’AFA.
Es comenta que no està publicat al web del centre el pla general de l’Escola.
Es comenta que tot i haver traslladat a l’escola el tema del tampó de tinta per alertar de casos
de polls a les famílies e segueix avisant amb fulls annexats a l’agenda.
Es comenta i debat sobre el tema de calor a les aules.
o Sobre la proposta de jornada intensiva proposada des de l’Escola per als mesos de
calor es comenta que si els infants son a les aules de 9h a 14h a la franja horària de
12h a 14h passaran calor igualment. Què passarà amb els infants que no se’ls pugui
recollir a les 14h? Seran al patí de 14h a 16:30h? Estaran exposats al Sol i la calor?
o Un dels arguments per no instal·lar climatització a l’escola és que aquesta pertany al
programa “Refugis climàtics” i “Escoles més sostenibles”. Es comenta entre els
assistents a l’Assemblea que hi ha escoles que pertanyen als programes anteriors i que
si disposen d’aire condicionat a les aules.

Sense més assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió amb els acords anteriorment
relacionats.
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