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

  

Dia:  07/10/2020  

Hora:  21h 

Ordre del dia:  

Escola:  

1.  Agraïment a la resposta dels alumnes i les famílies 

2.  Presentació del claustre 

3.  Dossier d’escola 

4.  Tema transversal de l’any 

 

AFA:  

1. Benvinguda /Presentació  

2. Serveis Cooperativa  

3. Comissions de treball  

4. Espai migdia. Extraescolars  

5. Presentació quotes i exercici econòmic. Votació  

6. Torn obert de preguntes  

  

  

 

  

Desenvolupament de la sessió:  

  

Escola:  

  

1. Agraïment a la resposta dels alumnes i les famílies  

S’inicia l’assemblea donant la benvinguda a les famílies. Es comenta que fer-la virtual  no és 
la millor opció però que en les circumstàncies actuals és l’única manera de fer-ho.   
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Es fa un especial agraïment als nens i nenes, i també a les famílies per com s’està portant 
aquest inici de curs tan diferent, amb tants canvis, no a gust de tothom però necessaris, 
sobretot per motius sanitaris. A la reunió pedagògica que es farà al novembre s’explicaran 
aquests canvis de manera més extensa.  

  

2. Presentació del claustre:  

S’inicia la presentació de tot l’equip docent:  

Gisela Cabré, mestra del grup P4 i P5 A, i membre de l’equip directiu.  

Núria Merino, mestra de cicle inicial A.  

Miquel Jurado, mestre de cicle inicial B i responsable de la biblioteca.  

Josep Anton López, mestre de cicle mitjà A (Classe de Rèptils i amfibis).  

Carmen, mestra de cicle mitjà B (Classe d’Egipte). És nova a l’escola i diu que l’han acollit 
molt bé i que ja han fet molts descobriments a classe.  

Mercè Gili, mestra de cicle mitjà C (Classe del dibuix, situats a la biblioteca), i mestra de 
música a cicle mitjà i superior.  

Marta Gómez, mestra de cicle superior A.  

Estela Berrocal, mestra de cicle superior B.  

David Carchano, mestre de cicle superior C, situats a  l’aula de música.  

Txema García, mestre d’educació física inicial, mitjà i superior. Fa suport a Cicle inicial A i B.  

Marga Estévez, mestra d’Educació Especial a cicle mitjà i superior i Coordinadora cap 
d’informàtica.  

Cecília, mestra de suport a P3.  

Alba, és nova a l’escola, mestra de suport a cicle inicial A amb la Gisela i mestra de 
psicomotricitat a cicle infantil.  

Manel, també és nou a l’escola, mestre de música a cicle infantil i inicial, i mestre de suport a 
cicle inicial B, amb la Maite.  

Clàudia Martin, és nova a l’escola, mestra d’anglès a cicle infantil i inicial, i mestra de suport 
a cicle inicial B, amb el Miquel.  

Clàudia Romero, nova, especialista d’educació especial a infantil i inicial.  

Elena Alquéizar, mestra de suport a cicle superior i equip directiu amb la Gisela i la Mia.  

Cristina Martínez, mestra d’anglès a cicle mitjà i superior.   

Mia Agramunt, membre de l’equip directiu, directora de l’escola. Agraeix a les famílies el 
suport rebut l’any passat per poder continuar en aquest càrrec. També comenta que aquest 
curs comença amb molts canvis i incerteses.  
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No es poden connectar:  

Núria Fernández, mestra de P3.  

Maite Soler, mestra del grup P4-P5 B.  

  

3. Dossier d’escola  

El dossier s’ha penjat avui al web de l’escola, és un document molt important que cal llegir 
perquè hi apareix informació molt important. Hi podem trobar tota la informació del nostre 
pla anual, dades referent a les sortides (que no sabem si podrem fer), els horaris d’entrada i 
sortida, (està funcionant bé, tot i que hem hagut de recordar algunes indicacions a la sortida 
dels nens a la tarda perquè els mestres puguin fer-ho amb més tranquil�litat).   

  

4. Tema transversal de l’any  

En aquest començament de curs tan excepcional, no hem volgut passar per alt els mesos 
que els nostres infants han estat a casa, en un principi confinats i després sense poder assistir 
a l’escola.   

L’últim dia de la primera setmana de curs ens reunim en assemblea al pati en dos grups. La 
primera trobada al pati la fan cicle mitjà i cicle superior, després cicle infantil i cicle inicial. 
L’Arlequí (personatge de la biblioteca) pregunta a cada nen i nena: “M’expliques que està 
passant?”   

Volem acollir els neguits i les vivències de tot el que els infants han viscut i tot el que podem 
viure junts i transformar-ho en aprenentatge. Els donem temps per respondre aquesta 
pregunta i recollim totes les reflexions agrupant-les en 11 temes. Dos nens o nenes de cada 
grup recullen un objecte (element significatiu) que els recordarà durant el curs el tema que 
treballaran. Relacionem cadascun dels temes amb un dels Objectius del Desenvolupament 
Sostenible (ODS)  

Mitjançant unes diapositives la Gisela ens explica quin tema treballarà cada grup.  

P3: Tema: Covid-escola. Element: La geganta. ODS: Educació de qualitat. Moure’ns  en un 
món crític.  

P4-P5-A: Tema: Covid i moviment. Element: Bici. ODS: Energia assequible i no contaminant. La 
ciutat estava més neta quan estàvem confinats.  

P4-P5-B: Tema: La natura i l’arbre. Element: Soca. ODS: Vida i ecosistemes terrestres.  

CI-A: Tema: La natura. L’aigua. Element: onades. ODS: Vida submarina. Les platges estan 
brutes. L’aigua és imprescindible per viure, hem de cuidar el món submarí.  

CI-B: Tema: Els avis. Element: Gaiato. ODS: Salut i benestar, per totes les persones sense 
excloure ningú.  

CM-A:  Tema: La ciutat. Element: Mapa. ODS: Aliances per assolir els objectius, Treballar en 
xarxa, i explorar possibilitats de l’entorn proper.  
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CM-B: Tema: Covid-Social. Element: Baldufes i estris de joc. ODS: Producció i consum 
responsable (economia)  

CM-C:   Tema: Covid-Cultura. Element: Màscara teatre. ODS: Reducció de les desigualtats. La 
cultura ha de ser accessible per tothom.  

CS-A: Tema: Covid-Investigació. Element: Microscopi. ODS: Indústria, innovació i 
infraestructura. Gràcies a la investigació podem seguir avançant. Hem de fer el possible per 
poder seguir investigant.  

CS-B:  Tema: Covid-La Salut. Element: Bata metge. ODS: Salut i benestar. Agraïment a tot el 
sector sanitari. Sanitat pública per a tothom.  

CS-C: Tema: Covid-Família. Element: Bol. ODS: Pau, justícia i institucions sòlides. Les famílies 
ens hem de cuidar. Tothom té els mateixos drets. Mitjançant les institucions hem de 
col�laborar els uns amb els altres.  

Volem expressar que l’any és difícil però demanem la vostra ajuda per a que el projecte tiri 
endavant.  És un projecte conjunt, la feina no la fem sols, una part la fan els mestres (escola), 
una altra els monitors (Cooperativa) i una altra es fa amb la complicitat de les famílies.  

Recordar que les últimes portes obertes no es van poder fer, per tant, moltes famílies de P3 
només coneixen de l’escola, l’aula.  

Finalment volem donar les gràcies, ens sentim recolzats amb el que anem fent tot i no poder 
sempre acollir el que tothom voldria, el nostre projecte és global.  

L’escola dóna pas a l’assemblea ordinària de l’AFA.  

  

AFA:  

1. Benvinguda /Presentació.  

La Montse, presidenta de la junta de l’AFA, dóna la benvinguda als assistents i en especial a 
les famílies de P3.  

Volem agrair també a totes les persones que formeu part de les comissions tota la feina que 
feu. Volem compartir amb totes vosaltres informacions molt positives que mostren que la 
nostra AFA està activa i que segueix creixent. Per exemple, fa uns dies vam demanar a les 
comissions si podien explicar avui la seva tasca, i n’hi ha dues que han fet un vídeo o un 
power per totes nosaltres.  

L’any passat es va crear una comissió nova i aquest any una altra. I el grup de whatsapp dels 
infants que van sols a l’escola té 18 famílies! El Javi, el conserge, ara no hi és, però li volem 
agrair des d’aquí la tasca que fa cada matí per comprovar que tots els infants que van sols a 
l’escola entren per la porta!  

La comissió de comunicació ens ha ajudat a trobar la manera per votar telemàticament i té 
cura cada dia del web.   

És la nostra primera assemblea telemàtica, esperem que vagi bé i que tinguem paciència 
per si alguna cosa no va prou ràpid.  
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Les persones que parlarem aquesta nit a l’assemblea som part de la junta de l’Afa i també 
de les diferents comissions de l’associació.  

Us expliquem les funcions de la junta:  

a) la junta representa els interessos de tots els pares i mares en qualsevol tema relacionat 
amb l’estada dels nens i nenes a l’escola.  

b) coordina els serveis a les famílies en horari no escolar (acollides, dinar i extraescolars, que 
ho gestiona la Cooperativa).  

c) promou i coordina activitats directament i a través de comissions de treball.  

d) recull i canalitza les inquietuds o iniciatives dels pares i mares cap a l’escola a través de les 
institucions escolars, Consell Escolar, reunió de Coordinadora, figura dels delegats de curs, 
comissions de treball, etc.  

e) participació al Consell escolar: enviem per correu electrònic l’ordre del dia dels Consells 
escolars i després pengem el resum al web.  

Nosaltres fem aquesta feina de forma voluntària i us convidem a formar-ne part.  

Des que va començar la pandèmia fem les juntes virtuals quan a la majoria ens va bé i 
també ens comuniquem per correu electrònic. Si voleu participar-hi ens podeu enviar un 
correu electrònic o dir-nos-ho pel xat.  

   

2. Serveis Cooperativa  

La Pepa Blanes, coordinadora de migdia de la Cooperativa Escolar Guinardó ens explica els 
diferents serveis que ofereixen a l’escola.  

- Serveis d’acollida: espai on acollim els infants. Al matí, esmorzem i juguem. A la tarda, 
juguem i berenem.  

  

- Servei migdia:  Durant l’espai de migdia fem les activitats escolars de migdia, fixes per 
cursos i en dies determinats.   

  

La resta de dies fem altres activitats, per exemple, ioga, ballar, jugar, etc. És temps de 
lleure, un espai on els infants puguin compartir i escollir lliurement què volen fer en el seu 
temps, sobretot han de passar-ho bé.  

També hi ha l’estona de menjador. Quan baixen, es troben el menjar a les safates. Quan 
acaben poden repetir i menjar les postres. Creiem que han de menjar un mínim, però hi 
ha infants que els costa més, en aquests casos els fem tastar una mica. A taula hi tenen 
ganivets, però fins a 3r els tallem la fruita.   

Els menús s’elaboren conjuntament amb la comissió de menjador de l’AFA i estan revisats 
per PReME (programa de revisions de menús escolars)  

Aquest any, tots surten a la terrassa o al pati cada dia.   
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- Acompanyament a piscina: a cicle infantil els infants hi van amb els mestres i els monitors, 
a cicle inicial i mitjà hi van només amb els monitors, els mestres no hi van.     

  
- Extraescolars de tarda: totes explicades al dossier.  

  

- Tardes de juny: durant el mes de juny l’horari lectiu passa a ser en jornada intensiva, 
nosaltres fem tallers per passar aquestes tardes.  

  

- Casal d’estiu:  es fa durant la darrera  setmana de juny i durant el mes juliol.  

Ens sap greu que els pares de P3 no puguin conèixer les nostres cares, mirarem de fer-los 
arribar alguna foto.  

  

3. Comissions de treball  

Abans de donar pas a les comissions es donen unes informacions pràctiques referents a la 
junta.  

a) Què vol la Junta? la junta vol que els pares i mares participin al màxim, per fer una 
escola més gran, més variada i més completa.  

b) Reunions: actualment les reunions de la junta són tancades per operativitzar el temps 
de reunió. Es faran de totes maneres 3 reunions obertes a tothom, les AFA oberta, perquè 
tothom vingui a opinar però sobretot a proposar (una per trimestre). De totes les reunions que 
es fan, tant obertes com tancades, es penja al web l’acta de la reunió. 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 pugui preparar les seves propostes, que recollirem i després treballarem amb 
l’ajuda de qui correspongui. També hi ha la coordinadora al segon trimestre.  

c) Com ens comuniquem? Com heu vist, informem per correu electrònic de tot el que 
pengem al web, enviem el correu dels divendres.  

El mitjà oficial de comunicació oficial entre famílies és el correu electrònic tot i que el 
whatsapp el complementa. Fem servir el correu electrònic només per temes relacionats amb 
l’escola, no per publicitat ni altres correus.  

c) controlem les dades de les famílies. Qualsevol canvi, o si no rebeu els correus, heu 
d’escriure a juntaafa@angelsgarriga.net  

d) tenim una adreça de correu on es pot fer intercanviar roba, joguines, contes, etc, 
intercanvis@angelsgarriga.net  

  

Donem pas a les diferents comissions.  

  

Festes:   

La comissió de festes s’encarrega de dur a terme la temàtica que l’escola planteja per la 
festa de fi de curs. Gestionem i realitzem tot el que calgui per aquell dia.  
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La nostra tasca dura uns dies només i normalment demanem voluntaris per col�laborar.  

  
Gènere:    

L’any passat es va proposar crear una comissió de gènere però amb el confinament es va 
quedar a mitges. Per ara som 3 mares, estem en ple procés de desenvolupament de la 
comissió, sense massa expectatives però creiem que és un tema molt important que s’ha de 
treballar a l’escola. Tenim clar que l’educació és bàsica a l’hora d’evitar desigualtats a nivell 
de gènere o de LGTBI, etc.  

Els nostres objectius són:  Fomentar la coeducació, potenciar la individualitat 

independentment del gènere, trencar estereotips sexistes, xerrades a les famílies (potser dins 

de les mateixes famílies) i prevenir la violència de gènere i LGTBIfòbia. Creiem que tot això 

s’hauria de treballar a nivell transversal. Convidem a tothom a participar-hi.  

  

Hort:    

Som un conjunt de famílies que col�laborem en les tasques de manteniment i millora de 
l’hort, segons les indicacions que rebem de l’escola, per tal que els nens i nenes el trobin en 
bones condicions per treballar-hi i gaudir-ne. Algunes de les tasques que realitzem és la 
neteja de feixes, tractaments i podes als arbres més grans, i tasques generals de millora com, 
per exemple, arreglar els compostadors, per tal que l’escola pugui incorporar les restes 
orgàniques amb restes de l’hort. En aquests moments s’està fent un calendari de plantació.  

Cadascú participa en la mesura que pot. És molt agradable poder col�laborar amb l’escola 
en aquest àmbit i realitzar les tasques amb la companyia dels nostres fills. Obert a participar 
tothom que vulgui.  

  

Colla gegantera:  Passa un vídeo amb imatges de les diferents sortides que fan amb la 
geganta.  

Som una comissió amb molta gent, fem moltes sortides en entorns festius, trobades al barri 
d’Horta, Guinardó, i Santa Eulàlia. Fem tallers de percussió amb els nostres propis instruments 
o entre tots els participants fent petites col�laboracions per llogar instruments, que no cal 
guardar a l’escola i és molt més rentable.  

Amb el covid estem parats i tenim moltes ganes de poder sortir.  

En aquests moments no podem donar calendari d’assajos perquè no sabem com anirà el 
curs. Qui vulgui participar ens pot enviar un mail i tant bon punt puguem començar us 
avisarem.  

  

Camí Escolar:   

Des de la comissió del camí escolar treballem per fer amable, agradable i segur el barri i el 
camí de casa nostra a l'escola.  
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Per una banda, fa temps que demanem a l'Ajuntament un canvi de prioritat del carrer 
Gallecs i que les persones que anem a peu tinguem preferència sobre els cotxes. De 
moment ens han dit una i una altra vegada que no. Ara, per gestionar millor entrar i sortir de 
l'escola al matí i a la tarda tallen el carrer, però només aquesta estona. A nosaltres ens 
agradaria que sempre fos així, com també que no hi hagués cotxes aparcats al carrer i 
l'escola pogués aprofitar aquest espai dins l'horari lectiu.  

Per una altra banda, tenim el whatsapp del camí escolar. Els infants que volen anar sols a 
l'escola ho diuen al tutor de la classe i després l'escola ens ho diu a nosaltres i els afegim al 
grup. Els infants, quan arriben a l'escola, han de dir-li al Javi que han arribat, i ell ho apunta i 
després envia un missatge al grup de whatsapp dient que tots han arribat bé. Aquest any, 
pels germans grans que entren abans dels petits o també per altres motius, hi ha 18 famílies 
de 4t a 6è que estan dins del grup. No és obligatori estar dins d'aquest grup, si la nostra  
criatura va sola a l'escola, només qui vol.  

I per acabar, com sabeu el curs passat vam participar al Decidim.Barcelona. Vam treballar 
(pre covid) en una proposta de pressupostos participatius de la ciutat, per recuperar la 
muntanyeta per l'escola i pel barri. Us convidem a entrar al decidim.barcelona i fer-vos 

"seguidors" per estar al dia de tots els moviments, encara que els anirem informant, sobre tot 

de futur suports:  

ttps://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/3768/proposals/23601# 
comments  

Si tot segueix igual, i passem el primer filtre tècnic (bastant viable lo segon), ja farem 
campanya per rebre suports (les propostes amb més suport seran les que finalment seran 
finalistes i després es votaran amb un sistema de pressupostos tipus "carret de la compra" on 
podràs seleccionar els "productes" del teu districte per fer el total i votar)  

  

Biblioteca:   

Ens trobàvem un cop a la setmana, abans amb la Marga, ara ens trobarem amb el Miquel. 
La nostra tasca és col�laborar possibilitant l’ús de la biblioteca, reparant i folrant llibres, sent el 
recolzament del coordinador de la biblioteca, perquè els nens i nenes puguin gaudir-ne.  

En aquests moments la comissió està parada. Animem a tothom a participar-hi.   

  

Comunicació:   

Ens dediquem a pujar contingut al web, activitats del dia a dia, informacions rellevants 
durant el confinament, etc. L’escola ens passa el contingut i nosaltres ho pugem perquè 
estigui disponible per totes les famílies. Donem suport a allò que ens puguin demanar, per 
exemple, vam elaborar una guia per fer videoconferències amb Google Meet, ajudar amb 
les votacions. Estem oberts a qualsevol col�laboració de tipus comunicativa. Som una 
comissió petita, de 4 persones i estarem encantats que ens doneu un cop de mà.  
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Rua Carnestoltes:   

Som una comissió nova, la formem 5 mares, no tenim molta trajectòria, va sorgir d’una  
iniciativa de l’any passat,  però el resultat va ser bo. L’objectiu és passar una bona estona i 
gaudir de la festa del barri. Dóna molta feina, convidem a tothom que vulgui col�laborar.   

El curs passat vam participar a la rua del barri d’Horta. La colla gegantera hi va participar 
acompanyant-nos amb els instruments i va ser molt divertit i engrescador. Ens vam centrar 
amb el tema mediambiental, i coincidint amb els incendis que estaven succeint en aquells 
moments, vam decidir anar d’Austràlia. Cadascú decideix de què es disfressa, fem servir 
material sostenible per elaborar les disfresses i després aquest material se’l queda  l’escola. 
Tenim vídeo i fotografies del taller que vam fer per preparar les disfresses.   

No sabem què podrem fer aquest any, degut al covid. Si algú té alguna proposta o 
alternativa estarem encantats de rebre-la.  

  

Avis:   

La representant de la comissió no va poder explicar-nos per problemes tècnics.  

  

Àngels camina:   

La comissió organitza una trobada anual convidant tota l’escola. Cada any anem a 
diferents llocs. Aquest any teníem preparada una súper sortida que esperem poder fer l’any 
que ve.  

  

Teatre de Nadal:    

Els pares creen un guió i preparen una obra de teatre que representaran el dia de la cantata 
de Nadal. Aquest any no saben si podran fer res.  

  

4. Espai migdia. Extraescolars  

Després de les instruccions que ens va donar la inspectora el curs passat, hem adaptat el 
concepte de les quotes a les normes d'inspecció.  
  
Volem deixar molt clar que la quantia total de les quotes és la mateixa que el curs passat i els 
cursos anteriors, paguem el mateix import però hem canviat els conceptes per fer-ho 
d’acord amb les normes d’inspecció.  
  
Compartim el full de quotes en pantalla i en fem una explicació detallada.  

1. Per una banda, paguem la quota d’Afa, per ser persona sòcia (ho som totes les famílies 
de l’escola)  
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2. Per altra banda, a la primera part de les quotes apareix la part que com a màxim fixa el 
Departament per pagar el migdia: 6,33 euros dia. Aquesta quantitat ha d'incloure el sou 
del monitor, el menjar i la resta de despeses associades al migdia.  

  
3. Les quotes de la piscina i el servei d’acollida  
  
4. Extraescolars. En aquest punt ens entretindrem una estona perquè s'entengui tot bé.  
  
Per començar, el nom d'extraescolars. Una de les instruccions de la inspectora del Consorci 
va ser que tot el que paguem de més a més al migdia (a part dels 6,33 euros per dia) ha de 
tenir el nom d'"extraescolars" i per això l'hem posat, però no reflecteix la realitat.  
  
Per una banda, perquè els 20,04 euros no són només per una activitat setmanal durant el 
migdia, després explicarem els conceptes que paguem amb aquests 20,04.  
  
I, per l'altra banda, perquè nosaltres no compartim la paraula "extraescolars" referida a les 
activitats durant el migdia a l'escola. Considerem que són activitats que acompanyen 
l'aprenentatge dels nens a l'escola. Aquestes activitats de migdia formen part del projecte 
educatiu de l'escola. I tots els infants de l'escola que volen fan aquestes activitats, ningú 
deixa de fer-les perquè no pugui pagar-les. En cas d'una família que no pugui pagar-les, les 
paguem entre tots. Nosaltres no diferenciem entre horari lectiu i horari no lectiu. Les criatures 
que es queden a dinar estan a l'escola no distingeixen entre horari lectiu i no lectiu, per elles 
tot és escola, i per l’escola i per nosaltres també. Però inspecció va demanar que ho 
poséssim així, que anomenéssim extraescolars a tot el que es fes fora de l'horari lectiu i que 
fos a part dels 6,33 euros al dia que marca el departament.  
  
Per això, a les quotes no podem especificar què paguem amb els 20,04 euros i ho expliquem 
oralment ara.  
  

A què van destinats aquests 20,04 euros:  

1. Que sigui possible tenir un monitor per cada grup estable; en total 13 monitors més la 
Pepa  (l'any passat n'hi havia 11 més la Pepa). Al ser grups reduïts els possibles conflictes 
que poden sorgir al migdia es resolen amb més facilitat. Com ja sabeu molts de vosaltres 
la majoria d’ells porten molt de temps a l’escola i part d’aquestes monitores són titulades 
en educació infantil i primària. Volem informar-vos que la Cooperativa no sap quant 
temps podrà mantenir aquest nombre de monitors perquè la pujada fins el 6,33 € només 
permet un monitor més, no dos.   

2. Tenir cuina pròpia (comptem amb una cuinera i 2 auxiliars de cuina).  
3. La qualitat del menjar que ens ofereix la cooperativa, mirant sempre de tenir un bon 

producte i de proximitat.  
4. Per últim, volíem destacar una part de la feina que fa la cooperativa, que no es veu però 

que és molt important, i que sovint des de la junta no ho expliquem prou, la gestió 
administrativa d’escola (facturació, gestió de rebuts, gestió de rebuts impagats, 
subvencions esportives,…). En altres escoles tenen una persona que es dedica 
exclusivament a fer aquesta feina o l’AFA subcontracta externament aquest servei, que 
evidentment tindria un cost afegit.  
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A la junta creiem que gaudim d’un valor afegit contractant la Cooperativa per diversos 
motius:  

- Com molts ja sabeu, la Cooperativa va sorgir quan l’escola va passar a ser pública, la 
van formar totes aquelles persones que no van poder formar part d’aquell projecte. Per 
tant, coneixen i comparteixen la línia d’escola.  

- Hi ha una continuïtat en el personal de migdia, tot i que aquest any hi ha noves 
incorporacions. Això fa que coneguin bé els infants i els mestres, amb qui tenen una 
relació estreta i poden parlar de qualsevol cosa que passi a la classe.  

- La relació de les famílies amb la Cooperativa és molt directa i ens donen molta flexibilitat 
per apuntar-nos i desapuntar-nos als serveis que ofereixen. Si hi ha cap error en el 
cobrament de rebuts, per exemple, és ràpid contactar amb elles per rectificar el càrrec.  

- En cas d’al�lèrgies o menús especials, la nostra experiència personal és que s’han 
adaptat de seguida i tot ha estat molt fàcil. Recordem que si hi ha cap tema que passa  

al migdia que voleu parlar amb el monitor/a, ho heu de fer a través de la tutoria de 
classe.  

- L’actitud de la cooperativa és sempre d’escoltar i d’intentar resoldre les qüestions que 
van sortint.  

  

Abans d'acabar amb l'explicació us volem comentar que:  

1. Els 20,04 euros són per pagar aquest extra que des de l'AFA valorem necessari. Equival a 
pagar 1 euro al dia per aquest concepte.   

2. Com hem dit, entre tots paguem la quota als que no poden pagar-la i demanem una 
subvenció a la Caixa per pagar-ne una part. A la nostra escola, cap nen es queda sense 
fer una activitat, sense colònies, sense sortides, sense res que la resta de companys facin, 
perquè alguna família no pugui pagar-ho. També us hem de dir que aquest curs hi ha 3 
famílies que no volen pagar aquests 20,04 euros.  

3. Us volem recordar també que la quota migdia està socialitzada: tots paguem les 
activitats de cost extra, com “Vivim la música" de cicle mitjà i "Descobrim Barcelona" 
(una sortida al mes a un parc de Barcelona) de cicle superior, per donar l'oportunitat a 
tots els infants a poder-les fer. Si les socialitzem i les paguem entre totes les famílies, quan 
els infants fan l’activitat paguen un preu accessible.  

4. Hem volgut afegir al full de les quotes una activitat extraescolar de migdia per cada un 
dels cursos de l'escola. Totes fan una activitat concreta un dia a la setmana però la 
majoria no tenen cost afegit (contes, coses del món).   

  

5. Presentació quotes i exercici econòmic. Votació.  

La presentació detallada de les quotes s’ha fet durant l’explicació de l’Espai migdia, punt 4 
de l’ordre del dia.  

Es presenta l’exercici econòmic del 2019-2020. Expliquem els conceptes que s’hi reflexen, les 
despeses són les habituals.   

Aquest any ens veiem obligats a fer ús d’una aplicació per fer les votacions. Enviem l’enllaç 
de l’aplicació i un codi QR per poder fer-ho des de diferents dispositius.  

Deixem 5 minuts perquè tothom tingui prou temps per votar.  
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Es vota:  

Aprovació de l’exercici econòmic del curs passat.  

SI – 40;  NO – 0 ; ABSTENCIÓ – 0  S’aprova l’exercici econòmic.  

  

Aprovació de les quotes per al present curs.  

SI – 39;  NO – 0 ; ABSTENCIÓ – 1  S’aproven les quotes de socis.  

  
6. Torn obert de preguntes   

Cap persona sòcia demana la paraula. Es dóna l’assemblea per acabada agraint 
l’assistència.  

  

 

  

ANEX  

Un cop finalitzada l’assemblea ens adonem que el resultat de les votacions que hem 
anunciat és erroni perquè havíem arribat al màxim de participants per la versió gratuïta del 
programa i una part dels vots no apareixia. Un cop solucionat, comprovem que tots els vots 
s'havien comptabilitzat correctament. Aquest són els resultats definitius.  

  

Aprovació de l’exercici econòmic del curs passat.  

SI – 65;  NO – 2 ; ABSTENCIÓ – 2   

  

Aprovació de les quotes per al present curs.  

SI – 63;  NO – 2 ; ABSTENCIÓ – 4   

  

L'exercici econòmic 2019-2020 i les quotes per al curs 2020-2021 queden aprovats.   


