ACTA d’ASSEMBLEA

Dia i hora

21 de maig de 2014, 17:00h en primera convocatòria i 17:30 en
segona.

Assistents

De les 162 famílies sòcies de l’AFA, han participat a l’assemblea 42
famílies, el que suposa un 26% dels socis.
1. Aprovació de l'Acta anterior assemblea (12/11/2013)
2. Aprovació de la nova Normativa d’activitats extraescolars a
l’Escola dels Encants.

Ordre del dia

3. Presentació de les activitats extraescolars per al curs 20142015
4. TEMA de DEBAT: Com volem participar a l’escola?
5. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l’acta anterior assemblea.
La comissió de menjador fa notar que hi ha un error en l’acta de l’anterior assemblea en
què es va aprovar un pressupost de 150 euros per aquesta comissió i, per contra, a l’acta hi
apareix un pressupost assignat de 700.
L’acta no s’aprova i es decideix que s’esmenarà de cara a la següent assemblea.
A la propera assemblea s'aprovarà aquesta acta esmenada

2. Aprovació de la nova Normativa d’activitats extraescolars a l’Escola dels Encants.
[S’adjunta la normativa aprovada a aquesta acta]
Es presenta la normativa que des de la Comissió d’activitats extraescolars i des de l’equip
econòmic s’ha treballat de cara al curs 2014-2015. Es presenta una normativa per a
proveïdors i una altra per a les famílies.
S’explica que els fets que han motivat la redacció d’aquesta normativa són:
− Creixement del nombre de famílies de l'escola, nombre d'infants que realitzen
activitats extraescolars i del nombre d'activitats extraescolars
− Proveïdors de realitats molt diverses
− Alts costos en la gestió de les activitats extraescolars
− Xifres de com s’ha acabat el curs en relació als impagaments
Els principals temes que s'inclouen a la normativa són els següents:
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Pel que fa a les famílies: control de pagaments, sobretot a les famílies que no són
sòcies de l'AFA ja que s'ha detectat un elevat nombre de famílies no sòcies que no
paguen l’activitat quan tocar (despeses de gestió).
És per aquest motiu que es volen externalitzar els controls de pagament a través de la
Mònica, de Kampi Ki Pugui així com recollida de documentació.
S’ha inclòs la possibilitat de fer 2 tastets gratuïts per evitar que les famílies hagin de
pagar tot el trimestre i després els infants se'n desdiguin; i que els infants puguin viure
l'activitat per saber si els agrada
El primer dia de classe s'haurà de demostrar que l'activitat està pagada i portar la
documentació que es sol.licita
Pel que fa als proveïdors: la normativa va en la direcció d’unificar pagaments i
facturacions i acotar els protocols en cas de cancel·lació d’una activitat (tant per part
dels proveïdors com de l’AFA).

En torn de paraula:
Una vegada explicada la nova normativa alguns assistents ens transmeten les seves
preocupacions respecte alguns temes molt concrets i altres ens fan arribar les seves opinions.
En general els membres de l’Afa feliciten la feina feta a la comissió d’Extraescolars.
-Es pot espaiar una mica el pagament de material de l’escola per tal que no coincideixi amb el
pagament del segon trimestre de les extraescolars?
-El to estricte de la normativa pot tirar enrere alguns proveïdors.
-El pagament dels despeses de gestió en cas que la família vulgui utilitzar les extraescolars és
un punt que crea debat.
-Es demana si les activitats poden ser més econòmiques, ja que estem en una escola pública.
Resposta per part de Comissió d’Extraescolars i la Junta de l’Afa:
Els membres de la Junta es comprometen a parlar amb l’escola per espaiar els pagaments i en
ser totalment transparents en aquestes despeses de gestió que s’aplicaran a les famílies que
no vulguin formar part de l’Afa. S’haurà de fer un esforç per mirar d’oferir activitats prou
econòmiques perquè tothom que ho vulgui hi pugui accedir.
La Junta va detectar la necessitat de presentar aquesta normativa davant el desgast que
suposa pels pares voluntaris de la comissió de les Extraescolars, perseguir a les famílies
usuàries d’aquestes per tal que es realitzin els pagaments. No hauria de ser feina de la
comissió i, si de moment ho és, els pagaments necessiten estar regulats de manera que
puguem continuar gaudint d’una comissió que de manera voluntària i gratuïta ofereix aquest
servei a totes les famílies de l’escola, siguin o no siguin sòcies de l’Afa.
Passat un temps de debat es procedeix a votar la normativa. Com que el tema de les despeses
ha estat el que ha generat més controvèrsia i a petició d’un pare assistent es procedeix a votar
de manera separada el tema de les despeses de gestió i per l’altra la resta de la normativa.
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Votació sobre l'aplicació de despeses de gestió sobre les quotes d'extraescolars
de les famílies no sòcies:
A favor: 20
En contra: 19
Abstencions: 3

Votació de la normativa d'extraescolars pel que fa als proveïdors
A favor: 33
En contra: 3
Abstencions: 3

Votació de la normativa respecte a les famílies
A favor: 41
En contra: 0
Abstencions: 1

3. Presentació de les activitats extraescolars per al curs 2014-2015
Dansa: continuïtat de moviment creatiu, la farà la Teresa i una col·laboradora seva
Ioga amb família: monitora que fa ioga a l'escola Montessori i segueix la línia de
l'escola
La comissió ha rebut moltes propostes i molt interessants que no s'ha pogut treballar
per aquest curs perquè la comissió ha estat treballant amb la normativa. Es treballaran
el curs vinent, així com que els monitors de les extraescolars segueixin la línia de
treball de l'escola, que els infants estiguin contents.
Piscina: l'horari de l’activitat extraescolar entra massa al lectiu i potser s’endarrerirà
l'inici.

En torn de paraula:
-S’ha plantejat un mínim de competició a minibàsquet?
-Algunes activitats són molt cares per tractar-se d’una escola píblica. Es pot
sociabilitzar el preu de les Extraescolars de manera que hi hagi una sola quota?
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Resposta Comissió Extraescolars i Junta de l’Afa:
Respecte a la competició, l’Escola no n’és partidària i per tant la comissió
d’Extraescolars no ho té previst. Tot i que s’han trobat altres maneres de treballar.
Actualment és molt complicat gestionar la logística que això suposaria i si, cal treballar
per fer més econòmiques les activitats fora de l’horari lectiu tot i que si vetllem per la
qualitat del servei, també ens trobem amb preus diferents.
A partir d’aquest curs, tots els nens estaran assegurats a través de la Fapac.

4. TEMA de DEBAT: Com volem participar a l’escola?
El Bernat Martínez, vocal de la Comissió de Recerca i Innovació presenta el tema de debat
de l’assemblea que versa al voltant de la participació de les famílies a l’escola..
Segons explica, la participació de les famílies de l'escola no és exclusiva de l'AFA, de la
junta o de les comissions. Hi ha famílies que participen un munt fora d'aquests espais.
Caldria focalitzar la participació perquè cadascú se sentís a gust participant i que es
participés en els temes que calen a l'escola.
Des de la Comissió i des de l’AFA es considera que cal millorar la participació en general.
Des de la Comissió s'està treballant el tema de la participació, en general, i en particular
sobre com participen els infants més enllà del Consell dels Infants, fins i tot en les decisions
de l'AFA.
Els punts que es presenten són:
o La participació de les famílies és un pilar de l'escola, per la línia de l'escola i
perquè hi ha moltes ganes de les famílies en participar.
o El volum i diversitat d'activitats ens enfronta a nous reptes organitzatius on
caldrà:
− identificar les necessitats i mancances
− prioritzar la seva resposta
− Cal una avaluació qualitativa i quantitativa de les activitats de cada
comissió i observar-ne l'impacte
− Cal plantejar-se què significa “participar”?
o Per últim, també es planteja la necessitat de trobar la manera d’incentivar la
participació de les famílies en allò que més els interessa, saben fer o agrada.
La Comissió proposa:
a. Tallers de participació amb els delegats
b. Comunicació amb les famílies: butlletí, reunions, relació entre famílies i amb els
comissions...
c. Creació de grups independents coordinats amb comissions
d. Definir objectius de l'AFA 2014-15 i avaluació posterior
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e. Taller de prioritats amb l'equip pedagògic

En torn de paraula:
Alguns pares presents a la reunió diuen que la proposta és molt interessant i molt
necessària i demanen si poden llegir un escrit que han elaborat i que diuen va en la
mateixa direcció de la proposta que fa la comissió de Recerca i Innovació. Adjuntem
escrit a l’acta.
A partir d’aquest moment i després de la lectura de l’escrit el debat gira al voltant del
mateix. El tema principal d’aquest escrit és el malestar que genera entre les famílies la
mobilitat del personal docent del nostre centre i el fet de percebre que la direcció no
treballa prou per tal de consolidar la plantilla. També es fa palès per part d’alguns
pares el seu malestar amb un equip directiu que diuen és poc democràtic i
unidireccional.
En aquest escrit es demanen adhesions de suport al mateix.
Un grup de famílies que no pertanyen a l’ambient Pi es mostren molt receptives amb
l’escrit i hi donen el seu suport i transmeten la necessitat de fer-lo extensiu a tota la
comunitat.
Altres pares presents a la reunió consideren normal aquesta mobilitat i relativitzen el
problema com a tal.
Alguns membres de la Junta demanen als pares de l’ambient de Pi què necessiten que
faci la Junta per poder paliar aquest tema.
El debat al voltant de l’escrit que han llegit les famílies de l’ambient Pi ha ocupat bona
part de l’Assemblea. Es decideix que es dóna per finalitzada l’assemblea però no es
pren cap decisió sobre si es farà arribar, o no, la carta a la resta de famílies i de quin ha
de ser el canal, en cas que es decideixi que sí, per a fer-ho.
Les famílies de l’ambient Pi manifesten que faran arribar la carta a l’Escola i al Consell
Escolar.
Tampoc s’acorda res en relació a les propostes que ha fet la Comissió de Recerca i
Innovació per tal d’augmentar la participació de les famílies a l’escola

5. Torn obert de paraula
Manoli: demana perquè hi ha famílies que no s'ha apuntat a les colònies o al casal? De fet
les colònies d'estiu no es podran fer perquè no s'han apuntat prou nens i nenes.
Lali: la filosofia del casal no acaba de convèncer a les famílies i, per tant, tampoc anima a
les colònies. Es treballarà a la comissió d’extraescolars, les propostes seran benvingudes

L’Assemblea es dóna per finalitzada a les 21:30.
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Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta
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