
ACTA ASSEMBLEA

Assistents:

Rafael Garcia, Esmeralda Hernández, Marcos Alonso, Nuria 
Sala, Nuria Melo, Ruth Hernandez, Marcos Saiz, Emilio 
Gualda, Toma Pinós, Anna Palazón, Mercè Sanchís, Davinia 
Perez, Mireia Beumala, Laura i Albero Jaén

VOTACIÓ ASSEMBLEA ANTERIOR: TOTS A FAVOR

Tema quotes: Es parla de com funciona el sistema de quotes 
de l'AFA i de les particularitats que poden sortir en famílies que 
no puguin assumir el cost total de la quota o la necessitat de 
fraccionar-les. Parlem d'apel·lar a la bona fe de les persones 
per demanar l'excepció parcial o total de la quota.

S'acorda que la quota continua a 55 euros per curs i l'opció 
d'arribar a un acord amb famílies que necessitin facilitat de 
pagament. Es defineix la diferència entre soci de l'AFA i 
participant i els drets i deures de cadascun. Els socis poden 
votar tal com indiquen els estatuts però els participants no 
socis no.

Es parla de la dinàmica de les comissions: funcionament 
autònom, presa de decisions entre els membres de cada 
comissió i el paper mediador que la junta ha d'adquirir. Parlem 
de dues comissions en particular Menjador i Extraescolar que 
per la seva particularitat de dependre d'un proveïdor, les 
decisions importants hauran de ser portades a votació en 
assemblea.

S'acorda sonar a reprendre el tema dels raspalls de dents a 
l'Espai migdia: treballaran conjuntament Campos Estela i 
Comissió de Menjador per definir de quina manera i en quins 
cursos s'iniciarà aquesta activitat.



Exposem des de la junta l'estat dels tràmits per solucionar el 
tema del mur del pati, la Montse Bartrolí ens traspassa tota la 
informació, exposem a l'assamblea l'opció que un arquitecte 
ens faci un informe per tenir un document oficial en el qual 
s'exposi la perillositat d'aquest mur del pati per adjuntar-ho 
mitjançant instància a una petició de responsabilitat a 
l'ajuntament. Es diu d'adjuntar fotografies amb el mur precintat.

Es parla de la creació d'una comissió INSTITUT per començar 
a treballar i recopilar informació per proposar la creació d'un 
institut de caràcter innovador per tal que la demografia no sigui 
un pretexte per revocar aquesta proposta. El Tomà Pinós ens 
parla de projectes fets a Barcelona en aquesta línia i com 
podríem encabir-ho a la nostra ciutat i més exactament com a 
institut de la Torre de la Llebre. Es diu de crear un grup de 
treball i investigació.

Últim tema tractat: Les extraescolars no han sortit per falta 
d'inscripcions i a causa d'aquesta baixa afluència no hi ha 
coordinació, sense això no es poden fer. Es parla d'iniciar les 
conversacions amb Campos Estela per intentar obrir un servei 
de bona tarda que doni resposta a les famílies que necessiten 
deixar als seus infants en l'horari que es tenien de fer les 
extraescolars. La Núria Sala comenta que també començarà 
conversacions amb l'acadèmia Dinàmic Crescendo per veure si 
un projecte d'activitats extraescolars podria encabir al nostre 
centre.


