ACTA d’ASSEMBLEA

Dia i hora

13 d’abril de 2015, 16:45h en primera convocatòria i 17:00 en
segona.

Assistents

De les 176 famílies sòcies de l’AFA, han participat a l’assemblea
famílies.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior. (link a les actes)17:00
2. Presentació de les Novetats en l'espai del migdia. 17:05
Aclariments i dubtes.
3. Presentació del Projecte de Migdia. 17:30
Esmenes i Aprovació del Projecte.
4. Presentació Plec de Condicions. 17:50
Esmenes i Aprovació.
5. Estat de comptes del menjador. 18
6. Dos temes d’Extraescolars.19:00
Fútbol
Com prioritzem les inscripcions.
7. Modificació estatuts. 19:1

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior. (link a les actes)17:00 No es pot aprovar perquè no s’han penjat
al butlletí. Ho deixem per l’assemblea de final de curs
2. Presentació de les Novetats en l'espai del migdia. 17:05
La Laura presenta una quin és el motiu de la introducció de la Miriam a la coordinació de l’equip de
monitors de l’espai del migdia.
Presenta a la Miriam. La Miriam presenta quines són les novetats dins de l’espai del migdia. Donats
els conflictes que hi havia hagut durant el primer trimestre, la Miriam ens exposa els canvis.
-Canvis en la distribució dels infants per poder reduir el soroll al migdia. Reduint el volum de soroll i resten
més tranquils.
-Reforç al jardí quan els nens han acabat e dinar.
-Canvi d’horari d’una de les monitores.
-Noves propostes educatives al jardí….propostes lliures durant l’estona exterior.
-Obren l’espai de construccions com a espai tranquil.
-Treballen molt els hàbits com rentar-se les dents….les mans…el tovalló.
Aclariments i dubtes:
-Els de p3 es renten les dents?
No, els de P4 comencen aquest tercer trimestre i a partir de P5 es tracta de fer
-Les activitats exteriors i propostes seran sempre portades pels mateixos monitors?
No els monitors van rotant i van canviat.
Introduïm també l’hora del conte.
Oferim diferents materials que anirà rotant…..
-Mantindreu el cinema quan plou?
Si, obrim més ambients i continuem amb el cinema…
Una mare proposa que l’hora del conte es dugui a terme tots els dies de la setmana.
-Les pistes s'obren tots els dies?
Si…fem les activitats contraries a l’escola. Pilota i rodes.

Hi ha dos o tres monitors a la pista.
-Tema Casal?
Sortirà al butlletí aquest divendres…encara no ho tenim solucionat…..
3. Presentació del Projecte de Migdia. 17:30 (Link al projecte)
La Laura presenta el projecte. Aquest recull tot el que es fa a l’espai del migdia. Incorporem protocol
d'al·lèrgies.
La comissió està formada per les Famílies, l’escola i els monitors. Temes pedagògics en mans de
l’escola i els monitors….les famílies es cuiden més dels temes nutricionals i de la cuina.
Potenciem els aliments ecològics, de proximitat i de temporada.
Tot queda recollit en aquest projecte que ha de ser aprovat en l’assemblea. Hem treballat molt el tema de les
intoleràncies i les al·lèrgies.
Vots a favor: 44
Vots en contra: 0
Abstencions: 1
Esmenes i Aprovació del Projecte.
Cap Esmena.
4. Presentació Plec de Condicions. 17:50 (Link al plec de condicions)
El Bernat presenta el plec de condicions per tal d’optar a la cuina del curs vinent. Elaborat per un
grup de treball de l’escola. En aquest plec hem posat els desitjos que com a pares volem pels
nostres fills a l’estona del migdia.
Serà molt important professionalitzar el servei i la seva gestió.
S’ha demanat l’assessorament de l’associació de menjadors ecològics.
El calendari a partir d’ara el publicarem al Butlletí.
Esmenes i Aprovació.
-Per quants anys és l’adjudicació?
L’adjudicació és per tres anys revisable cada any.
-La proposta és oberta a tothom?
Si. A pares de l’escola i de fora. Esperem ofertes d’empreses lligades a l’associació de menjadors ecològics.
-La valoració de les propostes serà oberta?
Si, tothom que vulgui pot formar part de les persones que valoren el plec.
El contracte només pot ser per un any per no tenir problemes amb el consorci. (Agnès)
Podem trencar el contracte en qualsevol moment…
-Una mare que es presenta a la proposta diu que anem tard per poder demanar una sèrie de permisos etc..
-S’ha contemplat la possibilitat d’afavorir el fet que siguin pares els que entrin a treballar a l’empresa
del menjador?
No s’ha contemplat com a criteri…
-Parlem de l’auditoria interna. Criteris que s’han de tenir en compte per fer aquesta auditoria.
-Presentareu el resultat de les prioritzacions i les avaluacions a la comunitat? Si
Votacions a favor: 37
En contra:0
Abstencions: 1

5. Estat de comptes del menjador. 18:30

L’Albert Armengol ens explica els números de menjador

Podem proposar algunes modificacions donat que tenim beneficis:
-Rebaixar el menú dels esporàdics
-Proposar una beca per part de l’Afa, si sobren diners…
L’Agnès fa una explicació de que les mateixes famílies que tenen beca siguin les que no poden
pagar els complements a la beca que mai és del 100%
-Una mare proposa que la tendència ha de ser poder reduir la quota de cara a propers anys.
Ens donem un any per fer una valoració i mirar què fer amb la quota.
-Una mare necessita els preus depenent dels dies que utilitzi el servei. Ens comprometem a publicar-ho al
butlletí. Demanen que sigui proporcional.
-Proposta d’invertir els diners en monitors i en la seva educació i formació. Es presenta la necessitat de reforçar
el monitoratge.
6. Dos temes d’Extraescolars.19:00
La Marian ens explica les noves propostes:
a)Noves propostes d’activitats Extraescolars curs 2014-15
-TASTESPORT. Activitat esportiva de iniciació a l’esport. Voleibol, hoquei, futbol, bàsquet... dirigida
als infants a partir de 1er ( 6anys).
A favor: 33
En contra: 0
Abstencions: 1
-MINI-FUTBOL. Activitat esportiva. Dirigida als infants a partir de 2on ( 7anys)
A favor: 28
En contra: 2
Abstencions: 4
-MINI-BÀSQUET. Activitat esportiva. Dirigida als infants a partir de 2on (7anys)

b)Com prioritzem les inscripcions.
Des de la Comissió d’Extraescolars plantegem a l’assemblea escollir el millor criteri per establir un
ordre a l’hora d’inscriure els infants a les activitats d’Extraescolars i a les llistes d’espera.
Plantegem 3 opcions:

•

Per ordre d’inscripció: 7

•
•

Per sorteig: 16
No veterania: 11

S’aprova que pel proper curs escolar les inscripcions a les activitats aniran a sorteig.

7. Modificació estatuts. 19:15
-La Generalitat ha enviat un requeriment per fer un canvi a les Lleis que es referencien en els
nostres Estatuts (Articles 1 i 11.1)
-Introduir als Estatuts com serà l’any fiscal de l'Associació (si no es diu res es considera l’any natural, i a nosaltres
ens aniria millor l’any escolar)

A favor: 28
En Contra: 0
Abstencions: 0
-Introduir un canvi en el RRI per tal d’establir per defecte que el Vicepresident/a de l’AFA sigui el
representant de l’AFA al Consell Escolar.

A favor: 25
En contra: 1
Abstencions: 3
L’assemblea finalitza a les 19:40h

Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta

