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26 de setembre de 2017 

 

 

 

 

ACTA ASSEMBLEA GENERAL (001/17) 

 
Lloc de reunió Sala de l’escola 

Dia 26/09/2017 

Hora inici/fi 

Número 

17:30h -  19:30 

1/17 

Assistents: 

Nom Càrrec 

 

Ariadna Badia 

Clara Serra 

César Sánchez 

Jordi Camprubí 

Èlia Farré 

Magda Martí 

 

 

 

Presidenta (provisional) 

Vicepresidenta (provisional) 

Secretari (provisional) 

Tresorer (provisional) 

Vocal secretaria (provisional) 

Vocal tresoreria (provisional) 

A més, hi ha assistit un nombre total de 35 persones associades a l’AFA Eixample 2. 

Ordre del dia 

1. Presentació de la Junta de l’AFA i aprovació. 
2. Presentació dels estatuts de l’AFA i aprovació. 
3. Aprovació de la quota anual per família de l’AFA. 
4. Presentació de les comissions de treball. 
5. Què és la FAPAC? Ens hi adherim? 
6. Precs i preguntes. 

Desenvolupament de la sessió 

-L’equip directiu de l’escola expliquen la situació generada pel bloqueig dels comptes de 

les entitats de la Generalitat i la manca de CIF de l’escola. Tot s’ha de solucionar en 

qüestió de dies. 

 

-Es presenten els membres voluntaris de la Junta Directiva (JD) i expliquen quines seran 

les seves funcions. 
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-La JD explica que es reunirà com a mínim un cop al mes i convidarà els responsables de 

totes les comissions.  

 

-La JD convida a la resta de persones sòcies fundadores a unir-se a la mateixa JD o a les 

comissions. 

 

-La Clara Serra presenta la proposta d’estatuts: 

És una proposta oberta per evitar tràmits futurs de canvis d’estatuts. 

És una proposta basada en tres escoles referents més la proposta de la FAPAC. 

La JD estarà com a mínim composta per sis persones per evitar que dues o tres 

persones carreguin amb tota la feina. 

Cada família dins de l’AFA tindrà un vot. 

Es faran eleccions a la JD cada dos anys. 

Totes les famílies són membre de l’AFA sense necessitat d’abonar la quota. 

 

-L’Àlex expressa la seva preocupació que totes les famílies puguin proposar accions i 

comunicar-se amb la resta de famílies a través de tots els canals oficials. 

 

-La JD proposa que la quota anual per ser membres de l’AFA sigui de 50 euros per família, 

per donar el màxim de suport en aquest primer any. 

 

-La Mónica Zamora, com a portaveu, presenta la comissió de comunicació: 

 Són 10 membres. 

Estan començant a establir com ha de ser la comunicació entre la mateixa 

comissió, amb les altres comissions i amb les famílies. 

El seu mail és comunicacióafa@gmail.com i convida tothom a sumar-s’hi. 

 

-L’Isabel de Dalmases, com a portaveu, presenta la comissió de naming: 

 És una comissió mixta. 

Pretenen obrir un procés de participació que involucri a tothom, infants inclosos, 

fent servir un formulari anònim. 

  Plaça obert per proposar noms de l’1 d’octubre fins al 30 de novembre. 

  En funció de les propostes, hi haurà una o dues rondes de votacions. 

  Hi haurà un vot per persona. 

  

-La Laia Guarro, com a portaveu, presenta la comissió de materials i reciclatge: 

 S’ha decidit ajuntar les comissions de materials i reciclatge. 

S’ha de fer una reunió amb l’equip directiu per conèixer les necessitats concretes 

de material. 

  A partir d’aquí, s’enviarà un formulari a les famílies amb peticions de materials. 

  

-L’Anna i la Renata, com a portaveus, presenten la comissió d’obres i manteniment: 

  Es tracta d’una comissió mixta. 
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S’han fet reunions per conèixer l’estat de les obres i identificar els perills pels 

infants. 

S’estan fent reunions internes per llistar les actuacions que falten per fer. 

L’Equip Directiu informa que la següent acció serà posar una tanca de fusta interior 

per evitar que cap infant pugui sortir a l’exterior. 

 

-La Clara Juanes, com a portaveu, presenta la comissió de menjador: 

 De moment són quatre persones a la comissió. 

 L’objectiu és aconseguir la cuina pròpia. 

Comuniquen que la responsable d’acollida, menjador i permanència passa a ser la 

Júlia. 

Fundesplai ha explicat el projecte i hi ha la possibilitat d’ajudar en la confecció dels 

menús o de fer qualsevol suggeriment. 

Fins a l’any vinent, no es plantejaran activitat pel temps del migdia. 

També es parla d’esbrinar si existeix un programa de beques addicional. 

S’organitzarà una reunió amb Fundesplai perquè expliquin el projecte a pares i 

mares. 

La cartilla és la millor opció per saber què passa amb els infants al migdia i no 

monopolitzar el temps dels monitors fent informes. 

 

-Existeixen comissions que no han arribat a posar-se en marxa o que caldria crear de cara 

al futur: Informàtica, Memòria Històrica, Valors, Extraescolars, Biblioteca, Benvinguda, 

Festes. 

 

-El César Sánchez explica en què consisteix la FAPAC i els avantatges d’incorporar-s’hi: 

assegurances, assessorament legal i financer, possibilitat de formació, capacitat de lobby 

davant de les institucions. 

Acords 

-S’acorda i es signa la composició de la JD per 35 vots a favor, cap abstenció i cap vot en 

contra. 

 

-S’acorda que l’Èlia Farré sigui la representant de l’AFA al Consell Escolar per 35 vots a 

favor, cap abstenció i cap vot en contra. 

 

-S’aproven i es signen els estatuts de l’AFA amb 35 vots a favor, cap abstenció i cap vot 

en contra. 

 

-S’acorda que la quota anual de l’AFA sigui de 50 euros aquest primer any per 35 vots a 

favor, cap abstenció i cap vot en contra. 

 

-S’acorda enviar totes les ordres del dia i actes de reunions de junta i comissions a la 

comissió de comunicació perquè sempre siguin documents públics i accessibles. 
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-S’acorda la incorporació -se a la FAPAC amb 35 vots a favor, cap abstenció i cap vot en 

contra. 

 

 

 

 
La presidenta aixeca la sessió a les 19:25 h., de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb 

el vistiplau del president. 

 

El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) La presidenta, 

 

 
 

 


