
Assemblea del AFA de l’Escola dels Encants.

Comença l'assemblea a les 18.15. 5 de maig de 2016.

1. Assemblea anterior

S'aprova l'acta anterior per 22 vots a favor.

2. Material temps de migdia

La Teresa explica que es necessita material de qualitat pel temps de 
migdia. Les famílies han aportat material que ha ajudat però encara 
en faltaria. El material que es necessita, son pilotes de futbol de 
diferents colors segons comunitat, plastilina per als nens/nenes amb 
necessitats especials i cordes i gomes per saltar.
Es proposa comptabilitzar tot el material que han aportat les famílies 
per tenir-ho llistat, també mirar altres empreses de lleure per saber 
que aporten i quin preu ofereixen per als mateixos serveis.
En Bernat ofereix la possibilitat de crear un grup de treball per parlar 
amb kampikipugui per detallar els preus del servei. Es crea grup de 
treball integrat per: Bernat, Albert i Joke.
S'aprova la compra de material (amb un pressupost de 250 euros), 
per 30 vots a favor.
La notícia sortirà al butlletí d'aquesta setmana.

3. Inversions extraordinàries.

S'explica l'estat de comptes de cada comissió.
Les pròximes inversions serien:
- Ajut a l'escola de 3500 € per la col·locació de cortines a la façana 
sud del centre. S'aprova per 30 vots a favor.
-Tema ombra per al jardí. Encara no està pressupostat el cost del 
projecte. Pendent de reunió la setmana vinent (obres, direcció i 
junta).
El consorci no es fa càrrec d'aquestes despeses. S'aprova per 31 vots 
a favor si el cost total no supera els 3500 €. En cas contrari, s’hauria 
d’aprovar en assemblea.
-La tercera prioritat seria comprar les cadires, després de saber què 
costarà l'ombra del jardí. 100 cadires per l'espai del gimnàs. 1500 €. 
S'aprova per 28 vots a favor, 2 en contra i una abstenció. S'executarà 
la compra, sempre i quan quedi pressupost després de les cortines i 
l'umbracle.
-Compra d'un projector per la sala del gimnàs més una pantalla per 
les projeccions. Pendent de pressupost.

4. Pista antiga extraescolars



S'obre debat sobre pati obert i pista per extraescolars.
Hi ha desavinences; no s'entén perquè s'han de traslladar 
extraescolars a la pista, amb augment de quota que se'n farà càrrec 
l'AFA, havent pista al pati de l'escola.
Es comenta que el pati obert ja es va acceptar en junta anterior.
Es proposa fer servir pati obert només les tardes de divendres. L'any 
vinent s'ha d'intentar no posar extraescolars en divendres. I en cas 
que es necessiti un altre monitor per acompanyar els infants al bany, 
ho pagaria l'AFA.
24 vots a favor
2 vots en contra
2 abstencions

5. Manifest Xarxa d'Ampas de l'Eixample

La xarxa d'Ampas de l'Eixample, ens demana suport al manifest que 
es llegirà divendres a la concentració de Plaça Sant Jaume. Es llegeix 
l'esborrany d'aquest manifest i s'aprova per unanimitat.

6. Torn obert de paraula

En Bernat proposa una xerrada sobre sexualitat i bullying per la 
comunitat de grans.

En Jordi, president de l'Afa fa una reflexió sobre la poca afluència a les
juntes i assemblees. La Susanna explica que algunes escoles ens han 
contactat per saber com fem per tenir tanta participació. 
Es comenta com es pot augmentar la participació i es proposa tornar 
a fer la "firafa", el curs vinent, per què la gent conegui la gent que en 
forma part.

També es comenta que els horaris de l'escola i de l'Afa no ajuden a 
conciliar als pares que treballen fins tard i no poden venir a les festes 
i a les reunions.

Es parla sobre el document que van enviar les famílies sobre el neguit
dels pares sobre la marxa de mestres de l'escola, la Susanna explica 
que la resposta va sortir en un butlletí.

La Susanna proposa tornar a fer la revista, aquesta vegada en format 
digital.

S'acaba l'assemblea a les 20.45.

El President La Secretària

Jordi Puig Norma Pena


