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ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D E L’ESCOLA 
PÚBLICA DEL CARRER BAILEN 

Data: 1 de desembre de 2010 Hora : 17h Lloc : Escola 

Assistents : Anna Dalmases (Arnau P4), Mariana Plana (Max P4), Olga Martinez 
(Héctor P3), Fina (Agusti P4), Bet (Mariona P3), Laura (Adriano P3), Alvaro (Bruna 
P3), Irene (Joana P4), Montse Roi (Ernest P4), Nina (Luca P4), Pep (Guiu P4), Angi 
(Joana P4), Francisco (Joana P4) y Sonia (Ona P4) 

 

AFA - Ordre del dia  Assemblea  dimecres 1/12/2010  de 17h – 19h 

 Inici Tema Qui Exposa 
Durad

a 

1 17:05h Aprovació de l’acta de l’assemblea 
anterior 

Comissió de Comunicació  5 ‘ 

2 17:10h Pressupost AFA i Previsió despeses 
curs 2010-2011 

Comissió de Tresoreria 30’ 

3 17:40h Desenvolupament del projecte 
Agenda 21 a l’escola 

Comissió de Medi Ambient 10’ 

4 17:50h Proposta canvi Horari assemblees 

Organització interna acollides AFA 
Comissió de Comunicació  10’ 

5 18:00h Eleccions al Consell Escolar de 
Districte 

Comissió de Relacions 

Externes 
10’ 

6 18:10h Demanda de la Plataforma Gràcia 
Decideix 

Comissió de Relacions 

Externes 
 5’ 

7 18:15h Jornada intensiva Juny 2011 
Representants Consell 

Escolar 
15’ 

8 18:30h 
Situació actual del procés de la 
construcció de la nova escola/ 
actuacions a l'entorn de l'escola. 

Comissió d’Obres 10’ 

9 18:40h Reunió amb escoles que estan en 
barracots.  

Comissió d’Obres 10’ 

10 18:50h 
Consensuar Línia d'actuació de si 
ens afegim a les accions 
proposades des de la "plataforma" 
d'escoles en barracots. 

Comissió d’Obres 10’ 

 19:00h Precs i preguntes   
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1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  

Exposició: Anna. Comissió de Comunicació.  

Acords: S’aprova 

 

2. Pressupost AFA i Previsió despeses curs 2010-201 1 

Exposició: Fina. Comissió deTresoreria.  

Pressupost de Despeses: Festes 1.300 €, Externes 40€, Aprenentatges 800€, 
Menjador 250€, Tresoreria 100€. Total 2.490€. 

El capital disponible és de:  

1800 € de les quotes d’aquest curs 2010-11: 35 socis x 50€ 

1000 € romanents de l’any passat 

500 € de subvenció AFA prevista (pendent de concedir a data d’avui) 

Acords: Pressupost aprovat. 

Tot i que queda pendent de comptabilitzar el cost d e l’acollida gratuïta de 
les assemblees !!  

 

2.1. Acollida de matí i tarda.  

Exposició: Fina. Comissió de Tresoreria.  

Les acollides de matí i tarda tenen seriosos problemes per mantenir-se al preu 
actual degut als pocs nens fixes més les baixes. L’empresa Educand (Abigail) 
va fer un preu per nen comptant que hi hauria un mínim d’usuaris del servei. Si 
el nombre d’usuaris no es suficient haurà d’augmentar el preu del servei. 

Es considera que és un servei interessant a mantenir tant pels usuaris fixes com 
pels eventuals.Per aquest motiu es planteja l’opció d’utilitzar la subvenció 
d’acollida de matí, que l’any passat va ser de 900€ i es va repartir entre els 
usuaris del servei, per a garantir aquest servei d’acollida de matí i de tarda. 

Acords / properes accions: Es decideix destinar la subvenció d’acollida, així que 
es faci efectiva, a garantir el servei i en cas de que sobri diners repartir-ho entre 
les usuaris del servei. La subvenció de l’any passat va ser de 900 €.  

 

3. Desenvolupament del projecte Agenda 21 a l’escol a.  

Exposició: Sònia. Comissió de Medi Ambient  

Aquest curs és comissió mixta i està integrada pels membres de la comissió de 
l’AFA més la Montse (tutora de P3).  
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A la primera reunió de la comissió mixta de Medi Ambient, la Cristina Fraga va 
presentar el projecte Agenda 21 a l’escola a la comissió mixta i va ser aprovat.  

Bàsicament l’organització s’estructurarà de la forma següent: 

• Hi haurà també una comissió verda composta per membres del claustre 
escolar més la Bàrbara. 

• La comissió mixta permetrà a l’afa col·laborar en el projecte. 

Al principi, els pares de la comissió tenien un plantejament més ambiciós, volien 
organitzar diverses activitats però després de la reunió amb Cristina Fraga, 
entenen que és més positiu pels nens anar a poc a poc. Les activitats actuals es 
centren en l'Hort com a espai d'aprenentatge per a respectar la natura i 
comprendre el ritme de creixement de les plantes. També s'ha creat una secció 
a la biblioteca amb llibres sobre sostenibilitat, respecte a l'entorn, etc. 

Es posposa la recollida selectiva i es promou des de la comissió la creació de 
tallers sobre la temàtica en la setmana de tallers de pares i mares que organitza  
l'escola al Maig. 

L’escola compartirà i informarà a l’afa a través de la comissió mixta de com 
avança el projecte. 

 

4. Proposta canvi Horari assemblees. 

Exposició: Anna. Comissió de Comunicació.  

Es planteja la possibilitat de canviar l’horari de 7 a 9 por el de 9.15-9.30 a 11, 
degut a que a moltes famílies és l’horari que pitjor els hi va.  

Acords / properes accions: Es decideix que la comissió de comunicació crearà 
un formulari a passar per la carpeta viatgera per obtenir les dades de contacte 
de les famílies de l’ AFA i aprofitar per preguntar quin horari és el preferit.  

L’horari preferit a escollir entre les següents opcions: 5 a 7, 7 a 9 i 9.15 a 11, a 
marcar-ne només un .  

S’aprofitarà l’ocasió per a recordar a les famílies  que no ho siguin que encara 
poden formar part de l’AFA. 

 

4.1. Organització interna acollides AFA  

Exposició: Anna. Comissió de Comunicació.  

La gestió del servei d’acollida durant les assemblees no estava clarament 
assignada a cap persona ni comissió. Hi ha hagut força desgavell i no s’ha 
informat a l’Abigail d’Educand amb temps suficient per tal de poder preveure el 
nombre de monitors necessaris i la seva disponibilitat. 

Per això la comissió de comunicació es proposa per encarregar-se d’aquesta 
qüestió.  
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Acords / properes accions: La llista es penjarà a l’acabar l’assemblea anterior 
per a que els pares que ho necessiten puguin apuntar-se i una setmana abans 
es tancarà.     

 

5. Eleccions al Consell Escolar de Districte 

Exposició: Irene. Comissió de Relacions Externes. 

Aquest any toca elegir els representants del Consell Escolar de Districte. 
Tractant-se d’una escola de nova creació el districte proposa que la nostra AFA 
presenti alguna candidatura. Des de la comissió s’ofereix la Laia (Llúcia P4) si 
no hi ha altres candidats de l’AFA que estiguin interessats. 

Acords / properes accions: Laia (Llúcia de p4) és elegida com a representant de 
l’AFA que es presentarà com a candidata a les eleccions al Consell Escolar de 
Districte. 

 

 

6. Demanda de la Plataforma Gràcia Decideix. 

Exposició: Irene. Comissió de Relacions Externes.  

La plataforma Gracia decideix vol fer una presentació del seu projecte a l’AFA 
per si ens hi volem adherir i demana si els podem oferir un temps per fer-nos 
una explicació del tema.  

Es comenta que tenim molts temes prioritaris i molt poc temps i per tant és 
decideix vehicular-ho a través de la comissió. 

Acords / properes accions: La comissió de relacions externes es comunicarà 
amb la plataforma per a que els hi expliqui la qüestió e informarà, si ho 
considera interessant, a la resta de membres de l’AFA per valorar si hi ha algun 
tipus de sinergia que es pugui crear. 

7. Jornada intensiva Juny 2011 . 

Exposició: Irene. Comissió de Relacions Externes. 

Cada centre haurà de decidir si es fa o no la jornada intensiva de Juny. Des de 
la comissió de relacions externes es pregunta a la resta de membres de l’AFA 
quina ha de ser la possició al respecte quan sorgeixi el tema al Consell Escolar. 

Es parla també del tema de les colònies, de quins deuen de ser els motius pels 
quals l’escola ha decidit no fer-ne.  

Acords / properes accions:  

• La Comissió de Relacions Externes aprofitarà la propera reunió de 
Coordinadora d’ampas per consultar quin és el seu cas en relació a el 
tema de colònies. 

• Quan sorgeixi el tema en convocatòria del Consell Escolar, el 
representant de l’AFA s’abstindrà ja que es considera que es un tema de 
caràcter laboral i que per tant es deixa en mans dels docents. 
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• S’aprofitarà també el proper Consell Escolar per consultar la motivació 
per la qual l’escola no preveu realitzar colònies.  

 

 

8. Situació actual del procés de la construcció de la nova escola/ actuacions 
a l'entorn de l'escola.  

Exposició: Mariana. Comissió d’Obres.  

Inicialment, el 2/4/2009, a la reunió informativa de la nova escola, el Gerent del 
consorci, va dir que es preveien 3 anys tope de permanència amb mòduls. Això 
representava iniciar el curs 2012-2013 al nou edifici. A data d’avui  ja es veu que 
això no és viable : 

En el solar futur espai destinat a l’escola conviuran amés una escola bressol i un 
pàrking. Aquests espais són gestionats per l’Ajuntament mentre que la futura 
escola serà gestionada per la Generalitat. Aquest fet fa que ambdues 
institucions hagin de signar un acord sobre qui s’encarrega de la gestió de les 
obres. Està previst que aquest acord es signi al Febrer del 2011. 

A partir de llavors, i seguint l’exemple d’altres escoles, les obres poden tardar en 
iniciar-se un any (Febrero del 2012) i podrien tardar entre 14 - 16 meses, 
finalitzant a l’Abril –Juny del 2013. Així doncs, l’escola haurà d’ampliar els 
mòduls per a cobrir el curs 2012 -13, ja que segur que no estarà disponible 
l’escola nova. 

La Mariana ens comenta que l’escola ja ha informat al Consorci els dos punts 
potencialment perillosos del pati (a data d’avui protegits amb cinta). 

Laura (Adriano P3) enceta un debat sobre la problemàtica que provoca el fet 
que hi hagi el pipican ubicat a tocar de l’escola i proposa d’insistir 
sistemàticament al districte per a que resolguin el tema. 

Acords / properes accions: Laura (Adriano P3) accepta responsabilizar-se de la 
recollida de les incidències que pugin donar-se per la proximitat del PipiCan.  

 

9. Reunió amb escoles que estan en barracots Exposició: Mariana. Comissió 
d’Obres.  

Les escoles en barracots s’han unit per treballar de forma conjunta i tenir més 
força. 

Es comenta que, a banda de l’escola St.Martí, la nostra escola és de les que té 
menys problemes ja que ja disposa de solar. 

. 

10. Consensuar Línia d'actuació de si ens afegim a les accions proposades 
des de la "plataforma" d'escoles en barracots. 

La comissió d’Obres pregunta a l’assemblea si hi ha interès a col·laborar amb la 
plataforma i quina és la línia d’actuació desitjada. 
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Acords / properes accions: En principi l’AFA creu que es tracta d’un tema de 
solidaritat i per tant, tot i ser dels menys afectats, es considera que fora bo 
col·laborar i adherir-se. La comissió d’Obres s’implicarà fins on sigui possible en 
funció de les possibilitats dels membres. En tot cas, per ocasions especials, farà 
una crida a tota la comunitat educativa per fer força. 

 

DATA PROPERA ASSEMBLEA:  

DIJOUS 13 DE GENER DE 2011, A LES 19 H  

(sense servei d’acollida)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


