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Acta de l’Assemblea General d’Escola i de l’AFA 

Dia: 25 – 09 – 2019 

Hora: 17h 

Odre del dia: 

Escola: 

1. Benvinguda i presentació del claustre. 
2. Compartim el Projecte Transversal del curs. 

Assemblea ordinària de l’AFA:  

1. Benvinguda i presentació 
2. Serveis Cooperativa - AFA 
3. Informacions pràctiques  
4. Comissions de l'AFA 
5. Presentació de quotes, exercici econòmic i explicació del material comprat.  
6. Assemblea formal: aprovació de les quotes per al present curs i exercici 

econòmic del curs passat.  
7. Torn obert de paraula. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Escola: 

1. Benvinguda i presentació del claustre. 

S’inicia l’assemblea donant la benvinguda a les famílies. I es fa la reflexió que aquest és l’espai 
on ens trobem els tres pilars de l’escola: el claustre, les famílies i la cooperativa. A continuació 
es presenten els docents: 

Núria Fernàndez i Isabel Ferraz són les mestres de P3.  

Gisela Cabré és mestra de P4 i secretaria de l’escola. 

Sara Berrocal és mestra de P4. 

Núria Merino és la tutora de 1r i fa el castellà a 2n, mentre que en Miquel Jurado és el tutor de 
2n i fa el castellà a 1r.  
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David Carchano és el tutor de 3r i fa el castellà de 4t i 6è. Josep Anton López és el tutor de 4t i 
fa el castellà de 3r.  

La Marta Gómez és la tutora de 5è i l’Estela Berrocal és la tutora de 6è.  

La Cristina Martínez és la mestra d’anglès de 3r a 6è. I la Carmen Zargoza de P4 a 2n.  

La Mercè Gili és la mestra de música de 1r a 6è a més de donar suport als desdoblaments i 
participar en els ambients. 

La Marga Estévez és la mestra de d’educació especial i la coordinadora d’informàtica de 
l’escola.  

La Mia Agramunt és la mestra de música d’educació infantil a més de la directora de l’escola. 

No van poder-hi ser : 

L’Elena Alquézar, cap d’estudis i castellà a 6è.  

El Txema García, mestre de psicomotricitat i educació física. 

La Maite Soler, mestra de p5 

 

2. Compartim el Projecte Transversal del curs.   

A continuació es presenta el projecte, explicant com es va fer amb els infants en l’assemblea 
d’inici de curs.  

Als nens i nenes se’ls va preguntar: què és una pel·lícula? N’heu vista mai cap?  

A continuació es va repartir una cartolina per classe amb les paules que conformen “ 50 anys. 
Un aniversari de pel·lícula”. Els infants que tenien la cartolina van sortir davant la resta de 
companys i es van ordenar fins a obtenir el títol del projecte.  

La geganta de l’escola serà el fil conductor de l’aniversari, i ja el passat divendres, el dia sense 
cotxes, en va començar a ser la protagonista. 

A continuació es va visualitzar un vídeo on es recullen diferents temes l’escola: jugar, com 
treballem: els projectes, les colònies, l’hort, ... Cada grup classe va rebre un rotllo de pel·lícula 
amb el tema sobre el que treballaran al llarg del curs. P3, per exemple, treballaran sobre l’hort.  

Abans va caldre explicar què era una bobina i el projector. 

El vídeo acaba amb una filmació de “les colònies” que fan el claustre els dies previs a l’inici de 
curs, ja que van valorar com un fet positiu que els infants els veiessin treballar. L’escola agraeix 
al pare de la Laia de 2n que anés a filmar. 

La presentació va acabar amb un pastís d’aniversari i confeti.  
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AFA: 

Alterem l’ordre del dia i comencem amb l’explicació del serveis per part de la cooperativa.  

2. Serveis de l’AFA  

Els serveis que ofereix l’AFA els presta la Cooperativa Escolar Guinardó, que serà qui explicarà 
el funcionament general d’aquests serveis. 

La Pepa Blanes, membre de la Cooperativa Escolar Guinardó SCC, informa que ofereixen els 
serveis d’acollida de matí i tarda, el servei de menjador i migdia, les activitats extraescolars, 
l’acompanyament a la piscina, les tardes de juny i el casal d’estiu.  

El servei d’acollida de matins està obert des de les 7:30 fins les 9 h. Els infants poden esmorzar 
durant aquesta estona. La primera part de l’acollida els infants estan al menjador esmorzant o 
jugant i cap a les 8:45 van una estona al pati. L’acollida de tardes és de 16:30 a 18 h, es pot dur 
berenar. Els divendres fins les 17 h. 

El servei de migdia: les monitores de P3 entren a l’aula cap a les 12 h, es renten les mans i es 

preparen cadascú amb el seu pitet. A les 12:30 es serveix el primer torn de menjador, de P3 a 

P5. El 2n torn es correspon a cicle inicial (1r i 2n),  a continuació i ha un torn intermig per a 3r i 

el 3r torn és per als infants de 4t a 6è. A vegades aquests darrer torn es donen combinacions 

diferents en funció de l’activitat que faci cada grup. Aquest curs s’han canviat les safates per 

plats i de moment se’n fa una valoració positiva. A partir de P4 cada infant recull la seva safata 

després de dinar. Els menús que es serveixen a l’escola són acordats entre la cooperativa i 

l’AFA. Aquests menús són revisats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, aquells infants 

que pateixen alguna al·lèrgia o intolerància se’ls fa un menú adaptat a les seves necessitats. No 

s’obliga a menjar però s’intenta que ho tastin tot, es pacta un mínim i es fa de més i de menys. 

Es considera que el temps mínim per dinar són 20 minuts i com a màxim els infants estan 1 h al 

menjador, tot i que això no és habitual. A partir de 1r s’introdueix l’ús del ganivet. La fruita 

se’ls presenta pelada i tallada fins a 3r. Des de P4 fins a 3r es controla que es rentin les dents, 

de 4t a 6è es fa un acompanyament. Després de dinar els de P3 fan migdiada, P4 i P5 combinen 

activitats entre el patí i l’aula i de 1r a 6è estan al pati. Els infants de 5è i 6è fan el servei de 

netejar del menjador. Els infants de 4t ajuden els de P3 a  despertar-se i preparar-se per 

tornar-hi. Ara al principi no hi ha temps de res més, però així que va avançant el curs 

s’expliquen contes, fan titelles...  

Les extraescolars: aquest curs es fan les següents extraescolars: Circ, els dimarts i s’ha obert un 

nou grup els dijous. Play in English i futbol els dimecres. Escacs i Món d’esports els dijous. 
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Comencen la propera setmana i aquells que dubtin si inscriure’s a alguna la propera setmana 

poden venir-ho a provar en qualsevol de les activitats, tret del grup de circ dels dimarts,. 

1. Benvinguda a les famílies 

Els membres de la junta es presenten i donen la benvinguda a totes les famílies assistents.  

La junta representa els interessos de tots els pares i mares associats en qualsevol tema 
relacionat amb l’estada dels nens i nenes a l’escola. Coordina els serveis que s’ofereixen a les 
famílies fora de l’horari lectiu (acollides, servei de migdia i extraescolars, gestionats per la 
cooperativa Escolar Guinardó) .  

Promou i coordina activitats directament i a través de comissions de treball.  

Recull i canalitza les inquietuds, suggeriments o iniciatives dels pares i mares cap a l’escola a 
través dels diferents canals, els delegats de les classes, el consell escolar, les comissions i la 
coordinadora, una reunió on es troben les famílies i l’escola per compartir inquietuds. 

El Consell Escolar és una reunió trimestral en que es troben la direcció de l’escola, 
representants del claustre, PAS (personal d’administració i serveis), 4 representants de les 
famílies i un representant de la junta de l’AFA, i un representant del districte d’Horta-
Guinardó. En aquestes reunions s’exposa i es debat el dia a dia de l’escola i s’aproven 
qüestions importants com el Pla Anual de Centre, el calendari escolar, els horaris del centre i 
els pressupostos del curs. Uns dies abans de la celebració del consell s’envia per correu 
electrònic l’ordre del dia i després se’n penja un resum a la cartellera de la façana de l’escola. 

  

 3. Informacions pràctiques. 

Com a junta volem que els pares i mares participin el màxim per fer una escola més gran més 
variada i més completa. Ara som força gent, però hi ha molta feina a fer i sempre falten mans. 
Com més persones hi hagi més diversitat d’opinions i més riquesa, també és necessari que hi 
pugui haver renovació. 

Actualment les reunions que fa la junta són tancades, per tal d’operativitzar el temps de 
reunió. A l’any es fan tres reunions obertes a tothom, les AFA oberta, perquè tothom qui 
vulgui vingui a opinar i sobretot a proposar.  De totes les reunions que es fan tant obertes com 
tancades es fa una acta que es penja al web, és molt important llegir-les. Per les reunions 
obertes us avisarem uns dies abans del dia en què es faran i també l’ordre del dia perquè qui 
vulgui venir es prepari les seves propostes, que recollirem i en tancat treballarem amb l’ajuda 
de qui correspongui.  

Com heu vist, informem per correu electrònic de tot el que pengem al web. El mitjà oficial de 
comunicació entre famílies és el correu electrònic. Fem servir el correu només per temes 
relacionats amb l’escola, no per publicitat ni altres correus. 
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Des de la junta organitzem els grups de correu electrònic, per aquest motiu cal que aviseu de 
qualsevol canvi en els correus.  

A l’escola disposem d’un correu d’intercanvis, on aquelles famílies que vulguin es poden 
inscriure. Aquest correu té com a objectiu facilitar l’intercanvi d’objectes relacionats amb la 
criança dels infants. Cadascú pot oferir o demanar allò que necessiti. Aquest grup funciona 
força bé i no suposa un gran volum de correus electrònics.  

 

 4. Comissions 

A continuació es presenten les diferents comissions de treball; algunes d’elles ho fan els seus 
propis membres assistents a l’assemblea.  

Activitats Famílies. Sota el paraigües d’aquesta comissió s’organitzen diferents activitats. Per 
una banda hi ha la comissió que s’encarrega d’organitzar els dia dels avis i les àvies, des 
d’aquesta comissió pels volts de Sant Jordi s’organitza una tarda en que cada classe rep la 
visita d’un avi o d’una àvia d’algun infant d’aquell grup. Les principals tasques són aconseguir 
els avis i les àvies participants i acompanyar-los en l’estona que són a l’escola 

En aquesta mateixa comissió també hi ha la de l’Àngels camina, una comissió que s’encarrega 
d’organitzar una sortida a la natura a l’any per a totes les famílies de l’escola que hi vulguin 
participar.  

Les tasques d’aquestes comissions tenen un durada relativament curta i calendaritzada. 

Biblioteca. Aquesta comissió es troba els dijous de 15:30 a 16:30 i s’encarreguen de donar 
suport a la persona responsable de la biblioteca de l’escola. 

Camí escolar. Aquest comissió va néixer per afavorir que els infants pugin venir sols a escola, 
s’organitza també de gestionar el grup de whatsapp que permet a les famílies que ho desitgen 
saber que els seus infants han arribat bé a l’escola. Promoure activitats relacionades amb 
l’espai públic, afavorint que els infants es pugin moure amb independència per l’espai públic 
(organització del dia sense cotxes). S’encarrega també de portar la iniciativa en la reivindicació 
històrica del solar que tenim al costat de l’escola. 

Comunicació. S’encarrega de mantenir la web actualitzada penjant les notícies que li fa arribar 
l’escola, la cooperativa o l’AFA.  

Festes. S’encarrega d’organitzar la festa de final de curs. 

Hort. La seva principal tasca és el manteniment de l’hort per a què els mestres pugin dur a 
terme el seu projecte.  

Teatre. S’encarrega de preparar l’obra de final de teatre que es fa després del concert de Nadal 
dels infants. És una comissió de temporada, es comença a assajar a l’octubre i s’acaba al 
desembre. Es solen trobar un dia a la setmana. L’obra l’escriuen pares del mateix grup i sol 
tractar temes de l’actualitat de l’escola des d’una vessant humorística. 
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5. Presentació de quotes, exercici econòmic i explicació del material comprat.  

Aquest curs ens cal aprovar les quotes del socis i dels no socis.  

Pel que fa a l’informe econòmic, les despeses són les habituals.  El curs passat vam pagar 
comissions dels bancs, la FAPAC, la festa de fi de curs, el dia dels avis... com a despeses menys 
habituals tenim l’Àngels posa’t guapa, la revista i la documentació de les portes obertes, els 
gots del 50è aniversari, material divers per l’escola i les activitats extraescolars. Pel que fa als 
ingressos hi ha les quotes i les subvencions. Pel que fa als pagaments, el curs passat vam fer 
pagaments habituals i altres de tipus més puntual. Entre els diversos AFA hi entrarien la 
comissió que ens cobra el banc per al manteniment del compte. 

 

6. Assemblea formal: aprovació de les quotes per al present curs i exercici econòmic 
del curs passat.  

Es vota. Hi ha 47 assistent i un vot delegat  

Aprovació de les quotes de socis. 

SI – 43; NO – 0; ABTENCIÓ – 5 

S’aproven les quotes de socis. 

Aprovació de les quotes de no socis 

SI – 43; NO – 0; ABTENCIÓ – 5 

S’aproven les quotes de no socis. 

Aprovació de l’exercici econòmic del curs passat 

SI – 47; NO – 0; ABTENCIÓ – 1 

S’aprova l’exercici econòmic. 

 

7. Torn obert de paraules 

No havent-hi preguntes, ni paraules demanades donem l’assemblea per tancada. 

 

 


