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ACTA DE ASSEMBLEA GENERAL
AFA JOAN ROCA MERIDIANA
ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Assemblea general de l’AFA Joan Roca meridiana celebrada per: meet.google.com
Dilluns 25 de gener de 2021 a les 18 hores
Presentació dels membres de l’AFA i famílies assistents a la reunió:
Sònia Gómez (presidenta en funcions de AFA i membre del Consell escolar, mare de 1r i 5è),
Cindy Mejía (Vicepresidenta en funcions i mare de 5è i 1r), Juan Carlos Conde (secretari de
AFA i pare de 5è i 6è), Elisabet Solé (tresorera i mare de 1r), Belén López (Vocal i mare de 5è
i 6è).
Representants de l’equip directiu Mercè Baulenas Monsó (Directora i mestra d'educació Infantil
i Primària) i Sergi Martínez Ramos (Director de la Fundació)
Famílies assistents: Oscar M.F (P5), Laura Estella Sánchez, Abiguei Torrens, Rebeca
Bermudez, Sandra Berja, Blanca López.
APROVACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA
Aprovació de l’ordre del dia en els punts següents:
1. Es presenta tots el membre de l’AFA i es comenta que tots els seus membres estan
en funcions i que no es un AFA definitiva, que iniciarem un procés participatiu de la
nova AFA de l’escola i plantegem unes pròximes eleccions per escollir uns nous
membres de AFA per l’escola Joan Roca Meridiana, de moment quedant al càrrec els
membres actuals en funcions.
2. Aprovació de canvi de denominació de l’actual nom AMPA a AFA (Associació de
Famílies d’alumnes) el qual uneix a l’escola totes les diverses tipologies de famílies
que conviuen dia a dia amb nosaltres, fent que hi hagi una igualtat d’oportunitats.
3. Aprovació dels nous estatuts de l’AMPA, el canvi el tenim que realitzar al canviar el
nom de la Associació.
4. Aprovació dels comptes del curs 2019-2020. La tresorera Elisabet Solé comenta el
pressupost del curs 2019-2020 i els ingressos i despeses del mateix curs.
A causa de la pandèmia, l'any passat no vam poder fer algunes activitats que
habitualment fem durant el curs.

√ Vam realitzar la festa de Halloween, la festa de Nadal i la festa de Carnestoltes.
√ Es van cedir 500€ a la Fundació per tal d´ajudar a les famílies sòcies que tenien
dificultats

per a pagar la quota de l´escola durant el confinament.

√ Es van fer servir 280€ i es van ajudar a 5 ALUMNES
5. Novetats curs 2020-2021
Enguany, tampoc podrem fer molta cosa, no obstant això intentem ser presents
d'alguna manera en algunes activitats, en coordinació amb l’Escola i la Fundació.
✓ Reunions per a intentar fer un nou enfocament a la nova AFA
✓ Més comunicació amb la direcció de l’escola i la Fundació
✓ Tenim com a repte fer un canvi estratègic per a intentar donar una empenta positiva i
que sigui més atractiu per a tots els socis i sòcies.
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✓

Escoltar totes les vostres idees, les vostres propostes i treballar per a millorar.
Que farem en el curs 2020-2021
Hi ha un llistat d’activitats impulsades per l’escola i la Fundació per aquest curs, on hi
col·laborarem també.
1r TRIMESTRE:
- Al Nadal a l’escola vam tenir una Videotrucada del Pare Noel, va ser molt divertit
i als nens els va encantar la trucada del PARE NOEL.
- Presentació Xerrada “Covid-19, convivencia a casa”
Una presentació del Joan Carles Folia que es assessor educatiu ens va explicar el
tema de les pantalles digitals i com conviure amb els nens durant la pandèmia amb els
ordinadors i les pantalles. Molt interesant.
2n TRIMESTRE:
Coordinació activitat APADRINAMENT LECTOR

✓
✓

Entre les novetats del curs 2020-2021 tenim:
NO es cobraran en aquest curs les quotes als seus associats (32€/any) i les activitats
estaran finançades per la FUNDACIÓ.
Inaugurem nou apartat al web de l’escola, nou email i nou instagram:
WEB: https://www.escolajoanroca.cat/afa-joan-roca-meridiana/
Email: afa@escolajoanroca-meridiana.com
Instagram: afa.roca.meridiana

✓

Anul·lada la compte del banc per estalviar-nos despeses bancàries (any 19/20: 549,23
€)
✓ Dipositat en el compte de la Fundació 1.950 €, deixant-nos 66,44 € en efectiu per
qualsevol imprevist.
6. -Renovació dels càrrecs de la Junta de l’AMPA a ocupar: President/a + Vicepresident/a
+ Secretari/ria + Tresorer/a + Vocals
Eleccions de nous candidats per la nova Junta de AFA:
President/a + Vicepresident/a + Secretari/ria + Tresorer/a + Vocals
✓ -Creació de COMISSIONS: estructurar el seu funcionament amb grups de treball i
donar plena autonomia en el seu treball. Responsabilitzar-se d'una gestió o tasca
determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes,
anar a comparar allò que es necessiti,...).
✓ Canviar el logo de l’AMPA per AFA, es comenta amb l’escola i la Fundació com poder
camviar el logo (concurs de dibuix) amb alumnes, famílies, etc.
✓ Buscar un nou BANC, comentan de buscar una Banca Ética (Triodos
Bank, Fiare, Coop57, Oiko Credit)
7. Preguntes i propostes per al curs 2020-2021
Comentem el resultat de l’enquesta a les famílies, de 240 famílies aprox. nomes van
participar una part molt baixa de les famílies (18,33%).
Les famílies ens comenten que no poden assistir a les assemblees de l’AMPA perquè
no tenen disponibilitat i ens comenten que prefereixen que les reunions siguin online.
Hi ha 5 socis i sòcies que ens transmeten que volen participar a l’AFA

Desde l’AMPA ens hem proposat:
MÉS PARTICIPATIVA: a través de reunions o enquestes amb totes les famílies...
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MÉS INCLUSIVA: que faciliti l’accès, seguiment i participació a totes les persones
siguin quines siguin les seves capacitats.
MÉS COMUNICATIVA: millorar el canals de comunicació Escola-Famílies-Escola, per
a tractar qualsevol tema que pugui sorgir, i assegurar que la informació arriba a tothom
correctament i a temps.
MÉS TRANSPARENT: Valorem que tothom estigui informat del que es treballa i ho
volem fer de forma eficaç i transparent.
MÉS COMUNITAT: on els nostres fills/es poden retrobar amb els seus companys/es
fora de l’àmbit acadèmic i on les famílies es poden conèixer i compartir experiències.
Col·laborar en las diferents activitats del barri. Organitzar activitats i tallers culturals
per les famílies i amb els nens.
MÉS PRESÈNCIA: sent presents en les activitats que es facin a l’escola (col·laborant,
opinant,...)

TORN DE PREGUNTES
Proposen que una bona manera de comunicar el que fa l’AFA és reservar un espai en
el butlletí que feia l’escola els darrers anys, fent difusió de les activitats o accions que
fa o bé les internes.
També es resolen dubtes sobre la iniciativa del Padrí lector, aprofitant l’activitat que
coordina l’AFA, de si és pot fer a través de videotrucada enlloc de gravat, per ser més
proper.

TANCAMENT DE ASSEMBLEA GENERAL
AFA JOAN ROCA MERIDIANA
Acabem la reunió a les 20:15 del dia 25 de gener de 2021 a Barcelona,
Juan Carlos Conde
Secretari de l’AFA Joan Roca Meridiana
(En funcions)
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