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ACTA DE LA 1a ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA DE L’ESCOLA 9d4t
Dia i hora inici: 26 d’octubre a les 16.50 hores.
Persones sòcies assistents: s’annexa un full amb totes les persones assistents a l’assemblea*.
Persona convidada assistent: Xevi Alzina, director de l’escola.
*en les votacions realitzades es recull el total de vots amb les persones assistents en aquell
moment. També es suma la delegació de vot de l’Àngels Huertas a Mònica González.
Punts tractats segons l’ordre del dia:
Condueix l’assemblea la Laura Artacho, com a presidenta en funcions.
1.

Presentació del curs escolar, situació actual de la Junta de l’AFA

L’AFA ha iniciat el curs escolar portant a terme la seva activitat ordinària.
Actualment però, hi ha una situació totalment extraordinària ja que la presidenta i el
vicepresident han hagut de plegar del seu càrrec per temes personals i laborals. Això fa que no
hi hagi ningú representant el càrrec de la Presidència.
Davant aquesta situació, la Junta s’ha assessorat amb la FAPAC, qui ha informat com que com
que no hi ha hagut cap candidatura en el termini indicat, cal procedir a la dissolució de l’entitat
ja que la Presidència és un dels 3 càrrecs mínims que ha de tenir l’entitat junt amb Tresoreria i
Secretaria per ser representada. La única excepció és que durant l’assemblea es presenti algú
presencialment pel càrrec.
Si no hi ha cap persona candidata caldrà formar una comissió liquidadora amb la finalitat d’anar
tancant fins a final de curs tots els serveis, activitats, representativitat i tasques realitzades i/o
organitzades per l’AFA.
La Junta va enviar un dia abans de l’assemblea un comunicat a totes les famílies perquè
estiguessin assabentades de la situació, convidant a totes les persones sòcies a presentar-se en
el càrrec.
2.

Presentació de candidatures i elecció, si s’escau, dels càrrecs de President/a i
Vicepresident/a

Abans de procedir a la presentació de candidatures, es fa esment de la següent informació:
- En Pere Garcia, vicepresident sortint, es queda com a Satèl·lit d’Infraestructures i la Sílvia
Planella, presidenta sortint, es queda dins la Junta amb la intenció de col·laborar al màxim al
traspàs.
- La Junta actual, ha valorat i reflexionat davant de la situació, arribant a la conclusió que s’ha
fet molt bona feina el darrer curs, però també hi ha hagut una sobrecàrrega a la Presidència.
Hi ha el repte de treballar per descarregar-la i formar un nou model més col·laboratiu.
- Hi ha una candidatura, però com no està present no es pot tirar endavant. El termini ja es va
acabar el dia 19 i avui era presencial.
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S’inicia un debat. A continuació es detallen les preguntes o reflexions més rellevants de persones
assistents (en cursiva) i la corresponent resposta de la Junta:
- La Presidència pot estar representada per diverses persones?
No, la representació legal ha de ser en una persona física. Cal un DNI.
- No seria més adient que el càrrec l’assumís algú de la Junta actual?:
S’explica que és el més lògic però que actualment cada persona membre de la Junta ara té
molt a mà la feina que fa i no es vol canviar, ja que no hi ha tantes persones per deixar una
comissió buida i fer relleu. La majoria de les persones que estan a Junta fa aproximadament
un any que hi són i tot just ara s’ha consolidat cada comissió.
Internament ja es va fer una reunió extraordinària de Junta per tal que algú de dins assumís
el càrrec però al final és una decisió personal i el resultat és que ningú va voler fer el pas.
- Cal més coresponsabilitat de tothom per repartir feines:
La Junta està totalment d’acord amb aquesta reflexió ja que com més persones entrin a la
Junta més fàcil és repartir les feines, les tasques i preparar relleus.
Es comenta també que en el comunicat es va fer explícit la distribució en les 8 vocalies i la
figura de satèl·lit. La Junta està sempre oberta a tothom, sigui quina sigui la col·laboració.
Es pregunta si hi ha persones disposades a entrar a la Junta Directiva com a vocals. Es sumen
4 persones com a vocals a la Junta.
- Hi ha un termini legal que es pot estar sense president/a? Algú potser s’ha plantejat entrar
però potser necessita temps de reflexió:
La Junta explica que, un cop la Junta es va quedar sense Presidència es va fer una reunió
extraordinària. Es va decidir que calia informar a les famílies sòcies el més aviat possible al
no haver-hi un relleu de dins la junta. No es volia allargar el termini de provisionalitat ja que
actualment la Laura Artacho està assumint la Presidència i la Secretaria.
- Què implica que es dissolgui l’AFA?:
Que s’han de deixar de fer tots els serveis que l’AFA gestiona com: Bon dia, Porteria, Cangur,
Extraescolars, ...; deixar d’organitzar activitats com: les matinals, pati obert, casals, ...; deixar
de tenir representativitat en el Consell Escolar, entre d’altres.
En quant al menjador es continuaria perquè és un servei obligatori però la seva gestió es
portaria directament des del Consell Comarcal, amb una altra empresa, monitoratge i preu.
- Quina implicació representa estar a la Junta? I en cada comissió?
Hi ha una reunió al mes ordinària, i alguna extraordinària. El repartiment de les comissions
són en funció de les necessitats i dels interessos de la persona. La persona responsable de
cada comissió procedeix a explicar resumidament les funcions de cada comissió.
- Quines funcions té la Presidència?
La presidenta sortint repassa les funcions que consten segons els Estatuts i explica les tasques
i obligacions legals que representa. També comenta que, a part de la feina i obligacions que
representa, hi ha una part molt gratificant que és la de treballar pel benefici dels nostres fills
i filles. Treballant al costat de l’equip directiu de l’escola, amb total confiança i recolzament.
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Es realitzen també diversos agraïments de persones assistents a la Junta per la feina que es fa.
Es dóna per acabat el debat i es pregunta si hi ha persones disposades a entrar a la Junta
Directiva com a president/a. Ningú s’ofereix pel càrrec.
Tot seguit hi ha una intervenció de l’Elena Soler, vocal de Junta, que explica que arribat a aquest
punt, la Junta havia previst un pla B per tal de no haver de dissoldre l’AFA i deixar perdre tota la
feina que s’ha fet i que s’està fent, com a solució in extremis. Es presenten ella mateixa pel càrrec
de presidència i en Jordi Sedó com a vicepresident. La Sílvia Planella s’ofereix pel càrrec de Vicesecretària que també estava vacant.
Es fa esment a totes les persones que formaran finalment la Junta Directiva, segons:
Elena Soler, com a presidenta
Jordi Sedó, com a vice-president
Laura Artacho, com secretària
Sílvia Planella, com a vice-secretària
Alícia Serrano, com a tresorera
Goretti Pijoan, com a vice-tresorera
Àngels Huertas, com a interventora
Mònica González, com a vocal
Anna Teixidor, com a vocal
Anna Sánchez, com a vocal
Esteve Espinal, com a vocal
Laia Benito, com a vocal
Carlos Redondo, com a vocal
Deba Sedeño, com a vocal
Enric Vergara, com a vocal
Es procedeix finalment a la votació, essent el resultat de: 2 abstencions, 0 vots en contra, i 28
vots a favor, per la qual cosa queda constituïda la nova Junta Directiva de l’AFA de l’escola 9d4t.
S’afegeixen també com a Satèl·lits: Laura Sotillos i Maite Torralbo.
3.

Informacions rellevants de les diferents comissions:

Comissió d’Extraescolars i Serveis:
- De tot el ventall d’activitat ofertes, tres no han tirat endavant per no arribar al mínim
d’inscripcions (Modern Jazz, Educodansa i l’Eplai).
- L’Esplai de setembre ha resultat ser deficitari per un total de 243, 42€.
- Al novembre s’obriran de nou les inscripcions. S’informarà a les famílies.
Comissió econòmica:
- Ja s’han fet els cobrament en un sol import de matrícula extraescolars, Bon dia, Esplai
setembre i quota de l’associació.
- S’està investigant sobre una opció té el programa de gestió de cobraments per enviar un
correu informant del/s concepte/s de l’import.
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- Hi ha una intervenció preguntant si es podria informar abans de procedir al cobrament.
Tresoreria comenta que ja es va informar en el full informatiu.
- Hi ha persones que no han renovat la quota de socis, segurament per oblit. Des de Tresoreria
s’ha contactat amb aquestes famílies perquè es donin d’alta ja que la majoria estan fent
extraescolars o utilitzant el servei Bon dia i no estarien cobertes per l’assegurança
d’accidents.
Comissió Menjador:
- El govern vol treure un nou decret de menjadors escolars i que entri en vigor el proper curs.
Segons l’esborrany, els menjadors escolars queden subjectes a la nova llei de contractació
pública. Ensenyament interpreta que les AFAs no són entitats públics i per tant no poden
gestionar els menjadors. La Coordinadora d’AMPAs i AFAs del Gironès s’ha posat en contacte
amb el Departament d’Ensenyament per manifestar el nostre desacord i demanar que ens
deixin fer propostes per modificar l’esborrany del decret. Ensenyament ens ho ha permès i
la setmana passada vam enviar la nostra proposta consensuada del decret modificat que
permeti més participació de les famílies via AFAs a l’hora de prendre decisions sobre els
menjadors. Aquesta setmana hem rebut el document de retorn del Departament
d’Ensenyament a les nostres aportacions al decret. Estem valorant aquesta resposta per
veure quin posicionament hem de prendre de cares a la propera reunió de la Coordinadora
amb Ensenyament a Barcelona. Potser caldrà fer alguna mobilització.
- El mes de novembre se celebrarà la 1a reunió de la Comissió mixta de menjador formada per
representants de Boisa, AFA, alumnes i mestres. (Potser es perdrà si tira endavant el nou
decret). Entre altres temes a tractar hi haurà els menús especials trimestrals dels quals caldrà
escollir quina temàtica tindran.
Comissió Comunicació i web:
- Actualment es comunica a través de l’escola però s’està estudiant algun altre sistema via
llista de distribució.
- S’anima a les famílies a visitar la pàgina web i a enviar suggeriments a través del formulari.
- Es comenta que aquest curs els formularis per l’alta en l’associació i les inscripcions a les
extraescolars han funcionat molt bé i han estat molt ben valorats per moltes famílies. Un
altre avantatge dels formularis és que els servei Cangur i Bon Dia l’empresa rep directament
les dades de les inscripcions i pot dimensionar bé el servei.
4.

Presentació de l’estat dels projectes Pati Obert i Família Guia:

Projecte Família Guia:
El projecte s’ha tirat endavant com a prova pilot. Hi va haver 8 famílies guia i 8 famílies que van
demanar l’acompanyament, de manera que es va fer l’emparellament, segons a l’atzar.
S’ha creat un grup amb les famílies que fan l’acompanyament amb les dues persones que han
portat a terme el projecte (membre de junta i satèl·lit) per resoldre possibles dubtes.
Durant el curs s’anirà valorant amb l’escola el projecte per saber si es consolida pel curs vinent.
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Pati Obert:
La Cristina Valentí, en representació a l’equip les cinc persones que han desenvolupat el projecte
explica el següent:
- Actualment el projecte està a una fase molt avançada. Per tirar endavant necessita ser
aprovat en l’assemblea.
- Antecedents: el projecte sorgeix del Consell Escolar. Moltes famílies es quedaven al pati però
hi ha un dèficit a nivell d’assumir la responsabilitat d’aquesta activitat. Durant tot el curs
passat es van fer indagacions per conèixer tota la normativa i també es va estudiar com es
portava terme a altres escoles.
- Actualment és un projecte dins la comissió de Projectes però caldrà que sigui una comissió
de la Junta independent perquè se’n faci un seguiment continu i que vetlli pel seu
funcionament.
- Es va fer una reunió amb l’ajuntament per demanar permís per la utilització del pati. Cal
entrar una instància per fer la sol·licitud amb la següent documentació: Declaració
responsable de la presidència de l’AFA, el projecte, les pòlisses d’assegurances i l’acta de la
present assemblea en el cas de ser aprovat el projecte.
- Hi ha d’haver una normativa i una assegurança.
A continuació fa una presentació del Reglament que s’ha escrit agafant de referent el de l’escola
del Bosc de la Pabordia. Es fa esment de informació més rellevant:
- Per ser persona usuària del pati caldrà ser persona sòcia de l’AFA i donar-se d’alta del servei
i signar les responsabilitats corresponents.
- Hi haurà d’haver una vigilància que caldrà regular entre les persones que hi participin.
- Caldrà informar de totes les persones que seran usuàries del servei. Es podran anar afegint
persones.
- Només caldrà fer l’alta una vegada i es renovarà automàticament cada curs.
- Tothom que hi participi en algun moment caldrà que sigui responsable de torn. La
responsabilitat serà, bàsicament, assegurar que es compleixi la normativa, explicar el
projecte si hi ha algú sense donar d’alta està al pati, convidant-lo a entrar. Es facilitarà que
es pugui donar d’alta el mateix dia.
- D’entrada es planteja amb una planificació entre les famílies i en funció del nombre de
famílies participants i del seu compromís s’anirà adaptant el seu funcionament i
periodificació.
- Es proposa un horari concret però està obert a que pugui ser flexible. Cal acabar de
determinar-ho lligat al tema de l’assegurança.
- El responsable de torn no tindrà clau perquè hi ha servei de neteja. Algú de l’escola a 16.40
tancarà el pati i les famílies que no siguin usuàries del servei hauran de marxar.
- Cal acabar de determinar com s’utilitzen els lavabos de l’escola.
- Es pretén que es reforci el projecte de l’escola, que hi hagi una continuïtat.
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- Cada família serà responsable dels seus infants.
- Es farà una avaluació anual de l’activitat.
- Hi haurà informació a l’escola: la normativa, guia de com ha de quedar recollit el pati amb
fotos, protocol de resolució de conflictes de l’escola, tasques de la persona responsable de
torn etc.
En resposta a algunes preguntes s’informa del següent:
- Hi haurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreix a totes les famílies sòcies i una
d’accidents pels infants tb estaran fent extraescolars.
- Sempre una persona adulta haurà de vetllar pel o la menor. No es pot quedar mainada sola.
- Per les persones que no saben si en faran ús durant el curs es recomana donar-se d’alta
igualment.
- Es farà una campanya de comunicació i els primers dies hi haurà persones explicant el
projecte i resolent dubtes.
- Dilluns següent hi haurà una reunió per tancar el projecte on es plantejarà totes les
idiosincràsies en relació als torns per saber si hi ha alguna altra possibilitat com per exemple
apuntar-se amb algú per poder partir el torn.
Es procedeix a la votació, essent el resultat de: 0 abstencions, 0 vots en contra, i 26 vots a favor,
per la qual cosa s’aprova la posta en marxa del projecte Pati Obert.
5.

Precs i preguntes

Es reben més felicitacions a la Junta Directiva per la feina que es fa.
Una persona fa esment a la proposta que la licitació del menjador es porti des dels ajuntaments,
ja que és una entitat pública, i no des del Consell Comarcal. La Junta explica que també s’està
estudiant aquesta opció. Aquesta licitació es podria fer per lots, és a dir que a Quart es podrien
fer pels tres centres educatius.
La Laura Artacho agraeix especialment la dedicació que han tingut en Pere Garcia i la Sílvia
Planella en la funció dels seus càrrecs.

Sense més preguntes i punts per exposar es dóna per finalitzada la 1a Assemblea ordinària de
l’Associació de Famílies de l’Escola 9d4t a les 19:05 hores, de la qual s’entén aquesta acta.

Laura Artacho
Secretària i Presidenta
en funcions de l’AFA

Sílvia Planella
Secretària accidental
de l’assemblea per delegació
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