ACTA de la 2a Assemblea de sòcies i socis de l’AFA del Curs 2020-2021
Data
Assistents
Ordre del dia

10 de juny de 2021 a les 18h30
29 famílies (inici reunió). 36 famílies (final reunió)
1. Benvinguda, introducció i repàs Ordre del dia.
2. Aprovació acta assemblea anterior (VOTACIÓ).
Presentació accions comissions curs 20-21. Estat de comptes
Global
3. Espai Migdia: Revisió de la situació actual i necessitats futures:
4. Renovació Junta AFA: Candidatura (VOTACIÓ).
5. Torn de paraula

1.- Benvinguda, agraïments i introducció
La secretaria de l’AFA procedeix a fer la benvinguda i introducció de l’assemblea: Inicia
Recordant que des del març del 2020, s’ha treballat en mode on line per a juntes
mensuals i per a preparar aquesta assemblea, igual les 2 anteriors, en que es va votar
i aprovar per poder fer el format telemàtic. Tot esperant poder fer la propera del curs
vinent en format presencial.
S’informa que hi haurà durant la reunió, dues persones (Alexandre i Oscar) fent
interpretació de llenguatge de signes, que ha estat gestionat per la comissió de
diversitat per a facilitar el seguiment de la reunió per l’Alejandro.
Prossegueix amb un agraïment a totes les companyes i companys de l’AFA per la seva
dedicació i treball, sobretot en les circumstàncies actuals de pandèmia dels darrers
dos cursos.
D’altra banda, destaca el contacte i treball coordinat amb l’equip de migdia (Vatua i
Kampi) en aquest curs atípic i el bon funcionament que hi ha hagut, malgrat les
dificultats d’entorn pandèmic.
Agraeix també la dedicació a la Mònica Saura que ens ajuda en gestions
administratives de l’AFA.
Finalment, un agraïment l'equip directiu de l’Escola, Aroa, Marié i Aida, amb qui es
treballa conjuntament en totes les iniciatives.
Es llegeix l’ordre del dia i s’estableix que la reunió haurà de tenir una durada
aproximada d’1h30, fins les 20h.

1. Aprovació acta anterior 26/11/2020
Es realitza votació sobre l’acta de l’anterior assemblea (que estava penjada al web i
s’havia enviat link prèviament).
S’aprova per:
24 VOTS A FAVOR
5 ABSTENCIONS

2. Comissions mixtes i Grups de Treball: Presentació de de les accions i
assoliment d’objectius del curs 2020-2021
Les Comissions presenten les accions i assoliment dels objectius de l’any i proposta
pressupostària.
Veure detall i informació completa de cada Comissió a l’Annex de l’acta (presentació
ppt compartida a l’assemblea).
Addicionalment es comenta, de la Comissió d’Extraescolars: Pel curs vinent estan a
l’espera de poder tenir al mes de setembre les condicions que s’estableixin en
referència a protocols (Covid19). Així doncs, la comissió esperarà a setembre a
planificar les activitats.
Tot i que alguns membres i vocalia han manifestat que deixaran la comissió, es
comprometen a romandre-hi fins a iniciar activitats els curs vinent. Conviden a
participar i implicar-se, doncs el model d’extraescolars en el que fins ara s’ha cregut i
defensat, està en perill si no hi ha compromís ferm de més famílies per poder-lo tirar
endavant (sobretot amb l’elevat interès de famílies d’infantil en les activitats
extraescolars.
Relacions externes: Aquest curs hi ha hagut moltes consultes entre les escoles. El
curs vinent agafa el relleu la Sara Mérida, agraint la feina feta aquests anys per la
Marta Uriel. Es fa una crida per a tenir més participants al grup.
La Presidenta fa una reflexió general sobre el model participatiu de l’AFA i el
compromís i nombre de persones que hi contribueixen, doncs el pes de les accions
acaba recaient en poques famílies i el model sembla difícil de sostenir.
Finalment es presenta i repassa l’estat de comptes Global de l’AFA per part de l’equip
de tresoreria (amb detall de les comissions ja presentat).
3. Espai Migdia: Revisió de la situació actual i necessitats futures
Aquest curs la junta ha procedit a fer una revisió exhaustiva del contracte anual del
servei de menjador amb l’assessorament d’una advocada, que, entre d’altres, ha donat
indicacions del que considera més oportú per a les famílies, escola i servei.
Així, ha traslladat a la Comissió Migdia la necessitat de renovar el procés participació
del servei de menjador. Comenta que en ser un servei públic, el més habitual seria
cada 4-5 anys. Addicionalment, hi ha moltes noves famílies a l’escola que no van
participar en el procés de selecció que es fa fer anys enrere.
Es va tenir en compte que la junta actual no ho podia assumir aquest curs, però es
traslladaria a la junta per a curs vinent anar-ho valorant i fer les gestions necessàries
per engegar-lo en cas que es consideri convenient i oportú.

4. Renovació Junta AFA: Candidatura (VOTACIÓ).
La Presidenta actual explica que després de dos cursos pertoca la renovació de junta.
Hi ha hagut campanyes, i crides diverses per a demanar nova candidatura.
De les crides, va haver-hi 10 persones interessades. Es va fer una reunió presencial al
pati de l’escola i va sortir una nova candidatura.

Es presenta la candidatura, per a que l’AFA segueixi sumant, i es pugui arribar allà on
l’escola no arriba. La intenció és ser continuistes amb el projecte dels darrers dos
anys, doncs hi ha moltes persones que continuen amb papers actius a la junta. Els
càrrecs renovats son:
Presidenta: Raquel Freixes
Vicepresidenta: Cinthya Villafanya.
Secretariat: Marta Pérez i Sara Abadia
Tresoreria: Irene (en recerca de co-tresorer/a)
Vocalies Comissions:
Migdia : Montse Caballé (es queda el curs vinent però no estarà el següent, pel que cal
troba un relleu el mes aviat possible)
Extraescolars: Rut Valls i Sol (fins a relleu setembre)
Medi Ambient i Salut: Blanca Sánchez i Céline Stella.
Convivència: Mar Castellví
Veure candidatura complerta a l’annex (presentació) amb tots els càrrecs complerts de
comissions, grups de treball i representants de comunitats i de Consell Escolar.
A continuació, es presenten els grans objectius i accions que es volen dur a terme.
(veure presentació annexa).
Es clou la presentació fent proposta animant a participar-hi d’una manera o altra.
També a reforçar a la comunicació i la implicació per a més famílies, doncs els
presents en aquesta assemblea o son de la junta actual, de la junta entrant o de juntes
anteriors o delegades d’ambients.
Es procedeix a la votació de la candidatura amb:
30 vots A FAVOR
0 EN CONTRA
3 ABSTENCIONS
S’aprova la nova proposta de junta.

5.Torn de paraula
Es fa de nou, una reflexió final sobre lo costosa que és la participació. Al principi de la
creació de l’escola hi havia una molt alta participació de les famílies i cada curs que
passa n’hi ha menys. Malgrat és un fet generalitzat a les AFA’s de les escoles
públiques la baixa participació, en el nostre cas, si es vol mantenir el model actual, és
necessària més implicació i compromís de les famílies en tasques concretes de l’AFA.

Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió a les 20h07
Signat,

Signat,

Paul Deschemps
Secretari
Bea Beza i Fredes
Secretària

Mar Castellví i Puig
Presidenta

