Acta de la Junta:
Dia: 19 – 12 – 2018
Hora: 21 h
Assistents:
Membres de la Junta: Eva L, Marta G, Eva G, Marta S, Maria V, Rozenn J, Anna G, David A, Núria C i Eli G.
Excusa la seva presència Montse L.
Ordre del dia:
1. Organització interna junta:
1.1. Valoració de com hem funcionat des del mes de setembre
1.2. Què volem fer cada una de nosaltres a la junta
1.3. Presidenta, figura de la vicepresidenta, resta de càrrecs i funcions. Signatura
electrònica.
2. Estatuts i règim intern:
2.1. Parlar dels dubtes i preparar redactat definitiu
2.2. Enviar‐ho a l'escola, mares consell, cooperativa, advocat, correctora
2.3. Ampa oberta comentar estatuts i règim intern i data per l'assemblea
extraordinària. A l'assemblea extraordinària hem de demanar gent afí al
projecte educatiu que vulgui formar part de la junta i també si algú hi entén
d'assegurances, perquè ens pugui donar un cop de mà amb la decisió de si no
contractem l'assegurança que acabem de pagar ara al desembre (la de la
cooperativa).
3. Aprovació document entrada a l'associació (després envio un esborrany). Hem de valorar si
ho fem en paper o en electrònic.
4. Resum consell escolar de la tarda
5. Logo AFA
6. Merchandising AFA
7. Subvencions
8. Informacions extraescolars

Desenvolupament de la sessió:
No es segueix l’ordre preestablert, ja que el punt dels estatuts i el règim intern es preveu el més llarg, es
deixa aquest punt pel final.

4. Resum consell escolar de la tarda
El David ens fa un resum de la reunió del consell escolar que s’ha fet aquesta mateixa tarda.

I.

Es presenta i s’aprova l’acta de la sessió anterior.

II.

Es constitueixen els nous membres del sector de les famílies i s’acomiada als dos membres
sortint.

III.

S’explica que ha calgut modificar les partides del pressupost del 2018 en funció de les
necessitats que han sorgit.

IV.

Es donen les següents informacions:
 Alumnes nous (un a P4 i un a P5) i baixes (una a P5 i una a 6è). S’ha pactat
blindar el grup de 6è a 24 alumnes ja que s’està fent un treball de mediació a
l’aula. L’escola està agraïda a la col∙laboració d’un gran nombre de famílies de
sisè.
 Es recorden les comissions que hi ha al consell escolar: comissió de
convivència, comissió de gènere (S’ha de crear) i comissió d’economia.
 El claustre de mestres ha realitzat un curs de primers auxilis fet per la Creu
Roja.
 La representant del districte informa que les obres de l’ascensor estan gairebé
acabades.
 Els actes del 50è aniversari de l’escola duraran tot el curs 2019‐2020. S’ha
creat la Comissió del 50è Aniversari, que es reunirà a finals de gener per
començar a agafar idees i demanar les subvencions pels diferents actes de
celebració. Es crearà un logo per tots els actes que es faran.
Com a junta pensem que caldrà demanar subvencions pels dos anys que
afecten al curs 2019‐2020.
 El David, representant de l’AMPA fa un petit resum de com va anar la Junta
oberta, on es va explicar el model d’espai migdia que tenim i els canvis en les
quotes i on es va parlar i reafirmar el Projecte Educatiu de l’escola.
Es comenta que estem treballant en els nous estatuts i el canvi de nom
d’AMPA a AFA, i que s’haurà d’aprovar a la propera Assemblea extraordinària.
Es comenten diversos temes respecte la cantata, el principal és poder acollir a
aquelles famílies nouvingudes que no van assistir‐hi ja que no entenen la
importància de l’acte. L’escola creu que part de l’escola ja fan un

acompanyament i no veuen que si pugui fer gran cosa més. Pot ser cal buscar
l’acompanyament de part del grup‐classe.
Comentem el paper que han de fer els delegats de les classes per reforçar i
millorar aquest acompanyament. La Maria proposa crear una Comissió de
benvinguda per millorar l’acollida d’aquestes famílies noves a l’escola,
especialment de les que arriben amb el curs començat.
Comentem les felicitacions que hem rebut per part de diverses famílies per
l’organització de l’entrada a la cantata d’aquest any.
 L’Ajuntament ens informa que s’ha de constituir el Consell Escolar de
Districte. S’hi algun membre del nostre Consell Escolar hi vol participar ho
haurà de fer abans del 21 de desembre.

1.Organització interna junta
1.1. Valoració de com hem funcionat des del mes de setembre
Com a junta reconeixem que aquest inici de curs hem viscut un fet excepcional que ens ha generat una
gran quantitat de feina, situacions totalment noves i canviants, que ens han obligat a anar prenent
decisions sobre la marxa. Aquest enrenou ha condicionat tota la feina que fem a la junta. Tot i això
valorem el gran equip que formem i com ens n’hem anat en sortint.
1.2. Què volem fer cada una de nosaltres a la junta
En la propera junta acabarem d’organitzar quines tasques realitzarà cadascun de nosaltres.
1.3. Presidenta, figura de la vicepresidenta, resta de càrrecs i funcions. Signatura
electrònica.
Els càrrecs obligatoris són el/la president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/a. Es proposa crear el càrrec
de vicepresident/a per donar suport al president i per millorar el futur traspàs entre càrrecs.
Càrrecs i funcions acordades:
Presidenta: Montse
Vicepresidenta: Noemí
Comunicació/Redacció de correus: Eva G. i Noemí
Secretària i suport secretària: Eli i Núria.

8. Informacions extraescolars
S’informa del nombre d’inscrits a cada activitat extraescolar.
Futbol (3r a 6è) – 6
Món d’esports (P4 – 2n) – 24
Escacs (P4 – 6è) – 5

Play in English (P4 – 2n) – 24
Circ (P4 a 6è) – 21

2. Estatuts i règim intern.
2.1. Parlar dels dubtes i preparar redactat definitiu
La Marta G explica com ha fet els estatuts. L’objectiu d’aquests nous estatus és reforçar i protegir el
model d’escola que tenim i amb el que una majoria àmplia ens sentim còmodes. Per redactar‐los ha
consultat els estatus de diverses escoles més o menys similars a la nostra i a partir d’aquí els ha adaptat
a les nostres característiques. A partir del document que tenim tots els membres de la junta iniciem el
repàs d’aquells articles que generen dubtes, bé sigui pel contingut bé sigui pel redactat.
Article 2 (finalitats de l’associació):
Punt e), expressa que no agrada tal com està redactat ja que sembla que el principal responsable de
l’educació dels infants sigui l’escola, no la família. Caldrà retocar el redactat. (Maria)
Punt g) aquest punt fa referencia a la socialització, però tampoc queda massa clar. La Maria es
compromet a millorar‐ne el redactat i fer‐lo arribar a la Marta G.
Punt j) referent a l’obertura del centre fora de l’horari escolar, l’Eli proposa un canvi de redactat per fer‐
lo més entenedor. S’acorda que li farà arribar el nou redactat a la Marta G.
Punt k) en relació a les obligacions dels poders públics amb l’escola pública, s’està d’acord amb el
missatge, però no amb el redactat, l’Eli fa una nova proposta que li farà arribar a la Marta G.
Punt n), l’Eli pregunta un dubte en relació a aquest punt: les famílies no‐sòcies poden presentar‐se al
consell escolar. La resposta és que sí, però l’associació pot fer campanya per a les candidatures dels seus
socis.
Punt o) acordem treure la paraula complementàries i extraescolars del redactat per tal d’evitar
malentesos en el futur.
En aquest mateix article, on es fa un llistat d’activitats sobre com l’associació donarà resposta a les seves
finalitats modifiquem el temps verbal, utilitzant un temps condicional, perquè no sempre es faran totes i
potser algunes ni es faran. En aquest mateix apartat apareixen les subvencions i es comenta per sobre si
cal o no cal demanar‐ne. Es modificarà el redactat d’aquest punt (punt e).
Entrem en el capítol dels drets i obligacions dels membres de l’associació, en aquest punt parlem d’un
dels temes important d’aquests nous estatuts, la possibilitat de la delegació de vot (article 5). Dins la
junta hi ha veus a favors, que defensen que fomenta la participació, es valora com una eina que pot ser
útil per aquells associats que malgrat voler participar no poden assistir a les assemblees. I altres veus
que no hi estan a favor, que defensen què qui vol participar pot fer per assistir a les assemblees i que si
un dia no es pot votar, no passa res. Finalment s’acorda acceptar la delegació de vot sota un seguit de
criteris: un associat només pot representar un vot, la delegació només serveix per una vegada, cal avisar
amb antelació a la junta sobre la delegació del vot. El David comenta que ell es pot fer responsable de
controlar la delegació de vot.
Aprofitant aquest tema es comenta també com es pot fer més fàcil el recompte de vots i com es pot
comptabilitzar la delegació de vot. Sorgeix la idea de preparar cartonets de colors diferents per fer‐ho
més visual.

A l’article 7 (motius de baixa de l’associació), recollit en aquest mateix capítol. Es canvia de lloc la frase
“La renúncia no suposarà el retorn de les quotes pagades fins el moment anterior a la baixa”. Aquesta
frase que figura en el primer punt, com que afecta tots els supòsits es posarà com un punt independent i
serà l’últim punt de l’article. En aquest mateix article el punt 2 que fa referència al pagament de les
quotes, la Maria comenta que potser val la pena diferenciar les famílies que volen ser de l’associació
però que en un moment determinat no poden fer front al pagament de la quota. Tots ho veiem bé i la
Maria es compromet a fer un nou redactat que farà arribar a la Marta G.
En relació a l’Assemblea General, en el punt f) canviem el verb acordar per ratificar, referent a les baixes
o separació d’associats. I en el punt g) referent a la creació de comissions, creiem important que la junta
conegui què fan les comissions per assegurar‐nos que van d’acord al model d’escola que volem. La
creació de noves comissions s’ha de fer de forma coordinada amb la junta. Es valora també que està bé
que demanaré “natural” els membres de la junta formin part de diferents comissions, ja que això facilita
el traspàs d’informació (això queda reflectit en el capítol VI. Les comissions o grups de treball, article 24).
L’article 11, referent a la celebració de l’assemblea general ordinària s’acorda que es durà a terme
durant el primer trimestre de curs.
L’article 13, referent a les votacions que es duen a terme ens les assemblees, s’accepten les majories
proposades. Els acords es prenen per majoria simple de vots persones sòcies presents o representades
(delegació de vot). Decisions que poden tenir un gran impacte sobre l’associació com poden ser: els
estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la
integració en una ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels
associats presents o representats: 2/3 parts.
En relació a la junta directiva (article 14), es valora la possibilitat d’afegir la vicepresidència com a suport
per a la persona que ostenta la presidència. Es valora que pot ser com un temps “de formació” per
després poder assumir la presidència o ajudar la persona que assumirà la presidència.
Pel que fa a la junta i als seus membres es regula que cap dels seus membres o familiars tingui relacions
econòmiques amb l’associació. Aquest punt tots els membres de la junta presents en la reunió hi estem
d’acord.
Pel que fa a l’article 16, el punt l) es valora que el resum del consell escolar pot ser el poden fer de
manera rotativa tots els representats de les famílies que participen en el consell, no només el
representat de l’associació, tot i que sempre haurà d'estar revisat abans per la direcció de l'escola.
En l’article 18, pel que fa a la presa de decisions de la junta, valorem que en aquesta junta, normalment
no ens cal votar ja que prenem les decisions per consens. Decidim fer‐ho constar en els estatuts, però
mantenim la majoria simple per si en algun moment això no és possible. Això ens porta també a parlar
del vot de qualitat que ostenta la presidència de l’associació (Capítol IV. La presidència i la
vicepresidència, article 21), que nosaltres no en fem ús, però valorem que val la pena mantenir aquest
punt per evitar conflictes futurs.
L’article 20, referent a les actes, s’acorda que les actes de totes les nostres reunions (juntes tancades,
juntes obertes, assemblees, coordinadores, delegats...) es podran trobar al web de l’escola.
En l’article 23 és recull que cal tenir un llibre de registre de socis, ens plantegem com ho farem. La
intenció es fer‐ho telemàticament però cal assegurar‐nos que l’eina que fem servir compleix els requisits
de protecció de dades. Cal saber si el Gmail que utilitzem actualment és suite o no. L’Eva G i la Noemí,
que també son membres de la comissió de comunicació, s’encarregaran d’esbrinar‐ho.
En relació a les comissions o grups treball (Capítol VI. Comissions o grups de treball. Article 24) valorem
la importància de saber que fan les comissions per assegurar‐nos que tots caminem en la mateixa
direcció.

El darrer punt que tractem fa referencia a la dissolució de l’associació. Acordem que si desapareix
l’associació (Capítol IX. La dissolució. Article 30) el romanent net resultant de la liquidació fos per l’escola
o entitats sense ànim de lucre públiques o privades del barri que hagin destaquin per la seva activitat
social.
En relació als estatuts s’acorda que la Marta G, recollirà tots els canvis proposats, els refarà. Un cop
refets es faran arribar als pares del consell i l’escola perquè ens en donin l’opinió.
Pel que fa al règim intern no tenim temps de repassar‐lo. L’Eli explica que n’ha consultat un parell
d’altres escoles i que a partir d’aquests i les nostres particularitats ha fet la proposta que tenim.
S’acorda que cadascú se’l mirarà i farà arribar les propostes de canvi a l’Eli. Es comentaran en la propera
junta tancada, a celebrar tornant de vacances.
Un cop tinguem els documents que donem per bons els farem arribar al familiar de la Núria que ens ha
assessorat en tot aquest procés i a una correctora ortogràfica.
Fets aquest passos els farem arribar a totes les famílies de l’escola i convocarem una junta oberta per
comentar‐los i explicar‐los. Acabarem el procés convocant un assemblea extraordinària per l’aprovació
dels estatuts, el reglament de règim intern i les noves quotes.
Les dates aproximades per a les reunions seran:




Junta tancada: setmana del 14 al 18 de gener.
Junta oberta: setmana del 28 al 31 de gener.
Assemblea extraordinària: del 18 al 21 de febrer.

