
 
 
 

 

ACTA d’ASSEMBLEA 

 

Dia i hora 11 de novembre de 2013 

Assistents De les 122 famílies sòcies de l’AFA en aquella data, , han participat a 
l’assemblea 42 famílies, el que suposa un 30% dels socis. 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior assemblea (17/06/2013) 

2. Qui som i com ens organitzem? 

3. Balanç pressupostari curs 2012-2013 

4. De quins recursos disposem i com els invertirem? 

5. Altres temes 

6. Torn obert de paraula 

 

1. Aprovació de l’acta anterior assemblea (17/06/2013) 

Aprovació de l’acta de l’assemblea de L’AMPA del 17/06/2013 

 

VOTS a FAVOR VOTS en CONTRA ABSTENCIONS 

37 0 0 

 

S’aprova l’ACTA. 

 

2. Qui som i com ens organitzem? 

S’expliquen els mecanismes de funcionament de l’AFA. (Veure presentació adjunta) 

 

3. Balanç pressupostari curs 2012-2013 

El tresorer sortint, Ivan Manero, presenta el balanç del curs 2012-13. Es vota el Balanç del 

curs 2012-2013. 

 

VOTS a FAVOR VOTS en CONTRA ABSTENCIONS 

37 0 0 

 



 
 

Propostes per animar a les famílies a pagar la quota: 

a. Que els socis tinguin beneficis en extraescolars o menjador, xerrades 

b. A través dels delegats: informar a les famíilies de que fa l’AMPA  

c. Canviar el valor de la quota per encants (moneda) i que sigui bescanviable  per 

descomptes a extraescolars, xerrades… 

d. Cal pensar maneres d’informar i comunicar les famílies noves què és i fa 

l’AMPA i com i quan es pga la quota i que és un recurs important dels que 

disposem per fer coses. 

 

4. De quins recursos disposem i com els invertirem? 

Es presenten els objectius i pressupostos de les comissions per al curs 2013-2014. 

Menjador: 

 Aprofundir en els temes d’al·lèrgia i comprovar que l’empresa de càtering ho fa 
correctament i vetllar perquè siguin de la qualitat del preu pagat 

 Millora de menú acceptat per tota la comunitat educativa 
 Millorar ambient menjador 
 Filtre aigua, juntament amb medi ambient 
 Seguiment empresa i revisar els temes crítics (des de la direcció de l’escola s’ha 

donat permís per cada cosa que no es fa correctament no pagar) 
 Vetllar pels hàbits saludables de tota la comunitat (enquesta hàbits, xerrades, 

alternatives de menús saludables per la nit() 
 Millorar comunicació famílies-menjador 
 Fer tallers puntuals a nens de 1r i 2n 
 Pressupost: 150 € 
 Queda pendent justificar on van els diners i quina quantitat és la que es recull dels 

nens que no es queden al menjador puntualment (la Comissió ho ha de fer arribar 
a l’escola que és qui té la informació) 

Festes 

 Invertir en material que pugui quedar per moltes festes i en les properes no calgui 
gastar gens 

 Pressupost: 
o Festa benvinguda. 35 
o Castanyada: 100  
o Hivern: 150 
o Carnestoltes: 120 
o St Jordi: 100 
o Final: 150 
o TOTAL: 650€ 

Obres 

 Escenari 
 Castell 



 
 

 Enjardinar la part nova del pati 
 Seguiment escola nova 
 Pressupost: 900 (300 per cada tasca: Castell, escenari i enjardinar) 

 

La direcció de l’escola i el vocal de la comissió d’obres es van reunir amb un 

representant de la família propietària de l'edifici de la Negra i el seu advocat. La 

trobada era a petició seva. Van explicar que tenen moltíssimes dificultats per fer fora 

als okupes que viuen a l'edifici que hi ha a tocar de la nostra escola, i van demanar la 

nostra col·laboració per pressionar l'ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de 

desokupar l'edifici, tirar-lo a terra i llogar el terreny per a ús escolar. Busquen un acord 

similar al que ja van signar ells mateixos i l'Ajuntament amb l'edifici que hi havia al 

solar que hem integrat al jardí de l'escola. Aquesta solució els permet treure's de sobre 

els okupes, demolir l'edifici (imagino que compten que ho sufragaria l'Ajuntament) i 

llogar el solar encara que fos a un preu baix a l'espera que algun dia el terreny recuperi 

al mercat en valor que pensen que hauria de tenir. Després de la reunió, amb l'Agnès 

es va consensuar que per nosaltres, la jugada no és tan important pel fet de guanyar 

espai (l'edifici és estret i comptant que l'operació es fes, trigaria temps a materialitzar-

se i en podríem gaudir poc), però sí que es podria aprofitar l'ocasió per mirar d'acabar 

amb els problemes de seguretat que ens comporta la situació actual (caiguda 

d'objectes al jardí, elements de fibrociment en mal estat, fums nocius per a la salut...). 

Es planteja als socis elaborar un informe que detallés aquestes molèsties i perills -

aportant el màxim de documentació possible-, i fer-lo sevir per recollir firmes entre la 

comunitat educativa amb la idea d'entrar-lo pel registre del Districte i del Consorci. 

Està clar que els interessos de la propietat de la Negra i els nostres són molt diferents, 

però pot ser una oportunitat per solucionar els problemes que arrosseguem amb 

aquesta nau des de fa temps. La solució no és fàcil perquè depén de la voluntat política 

i dels diners que han de posar l'Ajuntament i el Consorci per poder-ho fer possible. 

 

La proposta que es fa des de l’assemblea és entrar per registre una queixa i veure la 

resposta del  Consorci. 

 

Música: 

 “La música dia a dia a l'escola” 
 Comprar instruments  
 Projectar diferents activitats  

 Pressupost: 600 per comprar instruments 

Extraescolars: 

 Mantenir l'òptim funcionament de les activitats engegades. 
 Iniciar el disseny del casal d'estiu 2014 



 
 

 A partir de l'abril/maig iniciar les inscripcions i pensar les activitats de l'any vinent. 
 Definir criteris de sel.lecció d'activitats/monitors. 

 Pressupost: 600 ( 450 per instruments i resta per les altres escolars) 
 

Per a la comissió d’Extraescolars que els falta gent pel volum de feina que tenen, fer 

una crida a les famílies a través del butlletí 

 

Comunicació 

 Cobrir les diferents activitats de l’escola: per això és demana un grup de gent que 
puntualment pugui fer fotos, vídeos, edició, tècnics de so…  

 Calendaritzar els activitats per tal de poder “reclutar” les persones amb temps. 
 Manteniment i revisió de la Web i del Butlletí Informatiu. 
 Buscar propostes per mirar d'abaratir la revista. 
 Pressupost: 1000 euros (impressió de la revista) 

Biblioteca 

 L’escola donarà diners perquè vingui algú a catalogar els llibres perquè de moment 
és molt lent. 

 Donar suport a l’escola amb tot el que es compra 
 Donar idees noves per a foment de la lectura 
 Canals per aconseguir lots de llibres gratuïts en préstec 
 Pressupost: 1.600€ (majoritàriament per comprar llibres i potser per fer alguna 

activitat) 

Socials 

 Xerrades trimestrals  
 Enquestes de Valoració  
 Mercat d'intercanvi  
 Banc del Temps  
 Sortida de Final de Curs  
 Pressupost: 200€ 

Externes 

 Col·laborar amb la Fundació Assís: manteniment hort (juntament amb medi 
ambient) 

 Recollida d’aliments 
 Recollida de roba interior nova (demanda de la Fundació Assís) 
 Camí escolar: recollir queixes i demanar al consorci 
 Obres Glòries: demanar unes obres amables (ben senyalitzades, amb poc soroll, 

segures…) 
 Demanar opinió als nens de com volen que sigui el parc que faran 



 
 

 Mantenir reivindicacions LOMCE, marea groga… 
 Canvi de lema de la pancarta “Volem escola dels encants” per una altre més 

actualitzat 
 Pressupost: 300€ 

Recerca i innovació: 

 Cercar possibles fonts de finançament extern para tirar endavant projectes i 
iniciatives per tal de millorar la qualitat educativa de l’escola.  

 Treballar per l’obtenció del reconexeiment de la feina desenvolupada per l’escola  
 Generar/encarrilar iniciatives per l'escola i la resta de comissions  
 Iniciar el Pla tecnològic de l’Escola 
 Pressupost: 0 
 Es pot analitzar la participació dels pares a l’escola (igual que es fa amb la dels 

infants) 

Medi ambient 

Proposem canviar el nom de la comissió per el de COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SALUT, i 
demanar més participació a la propera assemblea amb aquest nou nom com a reclam. 

Les accions per aquest curs: 

 Implementar un sistema de depuració d'aigua per als infants (segons pressupost a 
definir). 

 Senyalització de les papereres del pati per a la separació de residus del berenar 
(pressupost: 50 €) 

 Campanya de conscienciació reducció / reciclatge de residus (associada a venda 
d'embolcalls) (pressupost: 50€) 

 Harmonització del reciclatge de paper intern a les aules 
 Facilitació de la minimització / reciclatge de residus a les festes 
 Estudiar situació i possibilitats de millora impacte wifi 
 Seguiment de l'Agenda 21: esdevenir escola verda 
 Organitzar una jornada de jardí per plantar espècies autòctones (pressupost: 200€) 
 Explorar col·laboració amb una escola de disseny per a projectes ambientals 
 Coordinar-nos amb l'escola pel que fa a les necessitats de l'hort 
 Pressupost: 300€ 

 
Pressupost aquest curs:  

Analitzar i veure les  causes per què a mesura que augmenten els anys, les famílies paguen 

menys la quota. Proposta de domiciliar la quota. 

Preguntar a les famílies perquè no paguen. 

De cara al curs vinent incloure la informació de pagament de la quota amb la informació i 

pagament del menjador. 

Es voten els pressupostos corresponents al curs 2013-2014 

 

 



 
 

 

 

VOTS a FAVOR VOTS en CONTRA ABSTENCIONS 

33 0 0 

 

 

 

5. Altres temes 

 Es proposa un canvi de nom i passar-nos a dir  Associació de Famílies d’Alumnes enlloc 

d’Associació de Mares i Pares d’Alumnes  

 

 

VOTS a FAVOR VOTS en CONTRA ABSTENCIONS 

28 0 5 

 

 Grups de treball participació i elecció de la junta: exposar a la propera assemblea el 

punts que es van treballar i votar-ho 

 

 Es proposa la creació d’una nova comissió que es dirà “Equip Econòmic”. 

 

 

VOTS a FAVOR VOTS en CONTRA ABSTENCIONS 

32 0 0 

 

 

6. Torn obert de paraula 
 

- Per què el pressupost de biblioteca és tan alt? Perquè cal comprar tots els llibres per 

a l’escola. 

- Es demana que es pugui rebre el menú de menjador una setmana abans que comenci 

el mes 

- Es demana d’assegurar-nos si totes les famílies reben el butlletí. Es vehicularà a 

través dels delegats de cada classe. 

 

S’adjunta a aquesta aquesta acta la presentació que es va fer on hi apareix el 

pressupost aprovat. 

  



 
 

 
 

Signat, 

 

 

 

 

 

 

La Secretària 

Signat, 

 

 

 

 

 

 

La Presidenta 

 

 


