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Acta de la Junta Oberta: 

Dia: 29 – 01 – 2019  

Hora: 21 h 

Assistents: 

Membres de la Junta: Eva L, Eva G, Eli G, Noemí S, David A, Montse L, Eli A, Marta G, Manel R, Maria V, 
Bárbara B i Núria C. Excusa la seva presència Rozenn J, Anna G, Marta S i Jesybel A. 

Ordre del dia: 

1. Renovació dels Estatuts. 
2. Reglament de Règim Intern. 
3. Torn obert de paraula. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Renovació dels Estatuts 

La Marta G ens explica els motius principals per renovar els Estatuts: 

1. Els que tenim actualment són molt antics. 
2. Volem fer un canvi de nom a l’associació, passarem a dir-nos AFA (Associació de famílies 

d’alumnes), ja que creiem que d’aquesta manera donem cabuda a la diversitat de famílies 
que hi ha a l’escola. 

3. Volem donar suport al Projecte Escolar de Centre, fent-lo constar en dos articles. 

Les principals novetats i aspectes importants a destacar referent als Estatuts són els següents: 

 Fem constar les quotes socialitzades. 
 Proposem activitats que no fomentin la competitivitat. 
 Les actes de les assemblees fins ara s’aprovaven a la propera assemblea, ara es farà online, 

un cop penjada l’acta si passat un mes no hi ha esmenes queda aprovada, si es produeix 
una esmena es fa l’esmena i novament s’obre el termini d’un mes. 

 Estem redactant el document d’alta de soci. Ha de quedar explícita la voluntat de voler ser 
soci o no. Podran ser socis els dos progenitors però es pagarà com a unitat familiar. 

 En els actuals estatuts no quedava regulada la convocatòria d’assemblees extraordinàries. 
L’hem incorporat fixant el termini mínim de 24 hores. 

 Per demanda de les famílies hem incorporat la delegació de vot. Una persona associada 
només podrà representar un altra persona sòcia. Una delegació només serà valida per a 
una única assemblea.  

 Afegim una clàusula de transparència. Prestar algun servei remunerat a l’associació encara 
que sigui a través de la Cooperativa serà incompatible amb ser membre de la junta (els 
familiars de primer grau també hi queden inclosos). 
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 Tal com fèiem fins ara enviarem l’ordre del dia de les reunions del Consell Escolar i després  
en farem resum i el penjarem al web. 

 La Junta es reunirà un cop al trimestre com a mínim i tal com es feia fins ara es penjaran les 
actes al web i se n’informarà a través del correu dels divendres. 

 Han desaparegut dues comissions: la dels activistes i la d’afers exteriors. La comissió 
d'activistes desparareix perquè hi havia pocs membres i a partir d'ara les tasques de la 
comissió les assumeix directament la junta i la comissió d'afers exteriors també, perquè les 
tasques les està fent la comissió del camí escolar.  

 La comissió de d’activitats Pares i Mares, canvia de nom a comissió d’activitats Famílies. 
 Per aprovar els nous Estatuts es necessiten els vots de 2/3 dels assistents a l’Assemblea. El 

reglament de règim intern s’aprova per majoria simple. 

 

2. Presentació del Reglament de règim intern. 

El Règim Intern és una novetat, fins ara no en teníem. L’hem elaborat prenent com a referència el 
d’altres escoles. El motiu és reforçar el model d’escola amb el projecte educatiu que tenim. També ens 
serveis per regular que passa amb les persones que no són sòcies. 

En destaquem els següents punts: 

 Definim les funcions de l’AFA i a què destinem les quotes de l’AFA. S’especifica que sota 
aquest concepte es pagarà les activitats de migdia (recollides al PEC i per tant proposades 
per l’escola), es financen les festes de l’escola (concert de Nadal i festa de fi de curs). Entre 
altres despeses de l’AFA 

 Expliquem el funcionament i organització de l’AFA: junta, comissions, reunions,... 
 Serveis que oferim als socis.  
 S’explica que en l’espai de migdia, el pagament que fèiem sota el concepte de monitors ara 

passarà a anomenar-se temps de migdia. 
 El soci es compromet a pagar les quotes establertes. 
 Les famílies no sòcies podran fer ús dels serveis pagant una matrícula i un recàrrec d’un 

20%  per a tots els serveis, excepte per al casal d’estiu, on no es pagarà matrícula i el 
recàrrec serà d’un 15%. L’objectiu de la matrícula és fomentar que les famílies siguin sòcies 
i poder continuar amb el model d’escola que tenim i volem. La matrícula es paga una única 
vegada cada curs, en la contractació del primer servei. 

 Les persones no sòcies no podran participar de les activitats organitzades per l’AFA. 
 Els socis de l’AFA tindran prioritat en la contractació dels serveis respecte els no socis. 

 

3. Torn obert de paraula. 

 L’Ester, mare de 2n i 5è, pregunta si sent soci es pot no participar d’alguna de les activitats de 
l’espai migdia. 

S’explica que això no és possible perquè no podríem continuar amb el model que tenim 
actualment. Les activitats de migdia no les escollim les famílies són activitats proposades per 
l’escola d’acord al seu PEC.  

Sembla que el redactat en què s’expressa als estatuts pot portar a equivocs acordem canviar-ne 
el redactat en el RRI “El soci es compromet a participar de les activitats” enlloc de “permet”. 

 L’Eli G ens explica les noves quotes de l’AFA. En destaquem el següent: 
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Les famílies no sòcies tenen la possibilitat de contractar temps de migdia, quota que permet 
gaudir d’un monitor per a cada curs i dos per a P3. Aquesta quota per aquestes famílies és de 
18€. 

La quota de menjador per dies esporàdics serà de 7,20€ en el cas dels socis, perquè contribuirà 
amb la quota de temps de migdia. En el cas dels no socis serà de 6,20€, import màxim que fixa 
el Departament d’Ensenyament.  

 Es comenta que en els Estatuts també consta els casos de famílies que no poden assumir 
econòmicament les quotes. 

 

 La Magdala, mare de 3r i membre del Consell escolar, creu que cal fer incidència en el què 
significa ser soci.  

Acordem afegir en el formulari d’inscripció a l’AFA: “Ens comprometem a seguir amb el model 
d’escola que tenim”. 

 L’Ester proposa una figura de mediador pels possibles futurs conflictes. Es proposa comentar-
ho al Consell. 
 

 La Marta G. comenta que actualment paguem dues assegurances que cobreixen les activitats 
que es fan en horari no lectiu, la que inclou la FAPAC i una altra. Necessitem aclarir si és 
necessari pagar totes dues quotes. 
 

 Referent a la quota AFA, que es paga en funció del nombre de nens de la unitat familiar, en 
poden ser membres, els pares i/o mares o tutors legals de l’infant matriculat a l’escola. 

La Magdala proposa que per cada infant puguin ser membres de l’AFA un màxim de dos tutors 
legals. 

 La Laura, mare de P4 i 2n i membre del Consell Escolar, opina que el plantejament del RRI està 
basat en recalcar els desavantatges dels no socis. L’Eli A, mare de P3, creu que és molt 
important que quedi clar. 

S’acorda treure les anotacions per als no socis que es descriuen en cada apartat i que quedi tot 
especificat en l’últim annex. 

 

 

 


