AFA Escola Pare Poveda
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
Identificació de la sessió
Número: 1/2017-2018
Caràcter: ordinari
Data: 17 de novembre de 2017
Horari: de 17:12 a 19:10
Lloc: aula d’informàtica de l'Escola Poveda
Hi assisteixen (32)
Núria Ferrer (P4 i 2n), Belén Iracheta (P4 i 2n), Lucía Martínez (2n), Sandra Puig (P4 i
2n), Rosalía Quiroga (4rt), Pilar Vergara (2n), Jeaneth López (P3 i 2n), Beatriz Diéguez
(P4 i 5è), Beatriz Château (P4), Júlia Baudouin (P5 i 3r), Nuria Rovira (3r), Àngels Sancho
(1r i 4rt), Diana Carballés (2n), Carme Cànovas (1r), Fátima Dzampaeva (1r i 5è),
Valentina Pasquiro (P5), Miriam Ribes (2n), Isabel Pueyo (2n), Sara Sollini (P4 i 2n),
Paola Bevilacqua (3r), Patricia Fortes (P5), Montse Pujolàs (4rt), Milagros Calvo (3r i
5è), Maite Felipe (5è), Mª Ángeles Domínguez (5è), Eva Río (1r), Jessica Velázquez (1r),
Arancha Sánchez (1r), Remedios Jiménez (5è), Aurora Manzanares (3r i 5è), Ana Mª
Muñoz (3r) i Jorge González (P4).
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Presentació de la candidatura i renovació de la Junta
3. Informe econòmic del curs 2016-2017
4. Pressupostos i inversions curs 2017-2018
5. Les comissions de treball
6. Olimpoveda
7. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
S’aprova l’acta de l’Assemblea del 22/5/17 per unanimitat.
2. Presentació de la candidatura i renovació de la Junta
Es presenta la següent candidatura, la qual s’aprova per unanimitat:
- Presidenta:Pilar Vergara
- Secretari:Jorge González
- Tresorera: Lucía Martínez
- Representant de l'AFA al Consell escolar: Sandra Puig
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- Comissió tresoreria: Lucía Martínez
- Comissió d’extraescolars: Belén Iracheta(VallcarcaNord) i Àngels Sancho (resta
extraescolars)
- Comissió menjador i acollides: Beatriz Diéguez, Vanessa Jiménez i Carme Cánovas
- Comissió casals i colònies: Sandra Puig, JeanethLópez i Paola Bevilaqua
- Comissió informàtica: Rosalia Quiroga
- Comissió de Relacions Externes:Julia Baudouin i Valentina Pasquino
- Comissió de festes: Sandra Puig, Marga Martín, Núria Rovira, Àngels Sancho,Fátima
Dzampaeva, Carol Vega i BeaChâteau
- Comissió relacions AMPA-Direcció: Pilar Vergara, Núria Ferrer i Lucía Martínez
- Coordinació delegats i delegades:Núria Ferrer i Rosalía Quiroga
- Comissió Coeducació i NEE: Pilar Vergara, MilaCalvo i Rosalía Quiroga
- Comissió Boussaina: Ana Palacios, Carol Vega i Amanda Peralta
- Comissió de socialització: Míriam Ribes i Isabel Pueyo

3 i 4. Informe econòmic del curs 2016-2017, i Pressupostos i inversions curs 20172018
Es presenta la liquidació dels comptes de les activitats extraescolars del curs 20162017. S’analitzen els comptes de cadascuna de les activitats extraescolars. Hi ha un
fons positiu del conjunt de les extraescolars, on unes compensen d’altres. Les que van
donar pèrdues (cinema, teatre, iniciació musical, percussió...) es van mantenir fins final
de curs per tal de no deixar penjades les famílies inscrites i al mateix temps apostar per
veure si es consolidaven.
Respecte les quotes de l’AFA, hi ha un balanç negatiu (uns 7.800 euros) com a
conseqüència de les despeses de l’autocar del programa Jo Nedo, els escocells, els
ventiladors de P3 a 2n i l’aula d’anglès..., a més del robatori que hi va haver i els
morosos Lucía recorda que els beneficis que s’obtenen s’inverteixen en aquest tipus
d’actuacions. També comenta que la Diputació deu una subvenció d’uns 4.000 euros,
que encara no ha arribat. En aquest sentit, de cara a les inversions d’aquest curs s’ha
de ser molt prudents ja que no s’estan rebent les subvencions previstes.
5. Les comissions de treball
- Comissió de Tresoreria:
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Isabel Pueyo comunica que deixa la Comissió i és objecte d’un merescut
reconeixement a la molta tasca feta per part dels presents. Lucía Martínez reivindica
l’esforç realitzat des d’aquesta Comissió, en coordinació amb la Secretaria de l’AFA i la
Direcció del centre.
- Comissió de coordinació de delegades (delegats no n’hi ha...)
Rosi i Núria comenten que els objectius per aquest curs són: ajudar en la festa de
Nadal, la xocolatada, etc.; traspassar la informació a les delegades des de l’equip
directiu; fer visibles els projectes del centre, i per últim fer el traspàs des de les
delegades a l’AFA.
Es comunica que la festa de Nadal serà el 20 de desembre.
- Comissió de relacions AFA-Escola
Núria, Lucía i Pilar destaquen els següents objectius: esdevenir interlocutores i
portaveus de les decisions i els acords presos a l’AFA davant l’Equip directiu del centre,
i establir les estratègies d’actuació conjunta amb l’Equip directiu.
- Comissió de Relacions Externes
Julia destaca els següents objectius per aquest curs: assistir a les reunions de la
Coordinadora d’AMPAS de Gràcia; coordinar-se amb les entitats externes a l’escola per
portar a terme les diferents propostes que vagin apareixent al barri, i fer el traspàs a la
comunitat educativa de la informació rebuda a les reunions.
A l’última reunió de la Coordinadora d’AMPAS de Gràcia, es van tractar aquests punts:
a) La davallada de matriculacions als centres del nord del barri de Gràcia. Diverses
intervencions de mares apunten que, en el cas del Pare Poveda, podrienhaver influït
les males relacions entre les famílies i l’Equip directiu. En aquest sentit, Pilar reivindica
la importància de fer pinya amb Direcció i d’anar tots a una, així com d’intentarestablir
ponts i pactar en aquells casos en què hi hagi diferències, pensant sempre en clau de
futur. De fet, es constata que les relacions han millorat respecte el curs passat.
b) L’institut Vallcarca. Sembla ser que està en segon lloc a la llista de centres prioritaris
de nova creació.
c) Es va llegir i debatre el manifest de SomEscola en defensa del model d’escola
catalana i en contra del suposat adoctrinament a les escoles.
Julia comenta que Mireia Planelles es dóna de baixa de la Comissió. Valentina Pasquino
comunica que s’hi incorpora.
- Comissió de menjador i acollida
Bea i Carme comenten els següents objectius:
a) Està pendent pintar el menjador i posar-hi ventiladors, tot i que estem a expenses
del Consorci.
b) Sobre el traspàs de les mestres a la sala de professors a l’hora de dinar, s’estan
mirant pressupostos per condicionar els dos espais (la sala de professors i l’espai
alliberat del menjador).
c) Es denuncia el lamentable estat en què es troba el jardinet darrere de la cuina, ja
que està molt brut. Es queda que més endavant es farà una crida per netejar-lo. Es
llança la idea de convertir-lo en un hort.
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d) S’intentarà dinamitzar el pati del migdia.
- Comissió de convivència i NEE
Rosi, Pilar i Milagros plantegen aquests objectius, sempre en coordinació amb l’Equip
directiu:
a) Fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius.
b) Vetllar per la tolerància i la inclusió de valors basats en la igualtat.
c) Organitzar activitats de sensibilització que afavoreixin la bona convivència al centre.
d) Oferir suport als alumnes amb NEE.
e) Engegar l’ ”Escola de Famílies” per oferir recursos a l’hora d’educar els nostres fills.
S’intentarà organitzar una activitat trimestral: cursos, xerrades... S’admeten propostes!
- Comissió d’informàtica
Rosi s’encarrega d’ajudar Emi a penjar posts, gestionar les altes i baixes de les
plataformes online de l’AFA, mantenir els equips, actualitzar el web de l’AFA, oferir
suport tècnic a la resta de les comissions...
- Comissió de Socialització de llibres
Míriam i Isabel concreten aquests objectius:
a) Fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat de tots ells , per decidir si
cal una renovació dels títols.
b) Al mes de juny, es fixaran uns dies per la Setmana de la Socialització (neteja i revisió
dels llibres). Es farà una crida a pares per participar-hi, ja que cal col·laboraciódonada
la magnitud de la tasca, ja que s´han de revisar (i si cal esborrar) tots els llibres que
l´any vinent reutilitzarà un altre nen.
c) Fer estalviar diners a pares i AFA per la socialització.
d) Mantenir el contacte amb el professorat per totes les tasques relatives a la
socialització.
e) Confeccionar els lots de llibres de text de cada aula i fer-ne el lliurament al centre
per el curs vinent.
- Comissió de casals i colònies
Jeaneth, Paola i Sandra comenten que aquest curs es faran les colònies amb Eix Estels
a Can Vandrell, amb la voluntat d’anar alternant les empreses organitzadores. Hi
participaran alumnes des de P5 a 5è, entre 130 i 140 alumnes, amb la casa en exclusiva
per al Pare Poveda. Es farà una reunió informativa al febrer de 2018. Hi haurà activitats
molt variades i engrescadores. Les inscripcions es faran a través de l’AFA.
Pel que fa als casals, els portarà la Fundació del Bàsquet Català. Hi haurà tres: Nadal,
Setmana Santa i Estiu. Per fer les diferents franges al casal de Nadal hi ha d’haver un
mínim de 8 alumnes inscrits, com sempre; les inscripcions sortiran en breu, i els preus
es mantenen.
- Comissió d’extraescolars
Aquest curs hi ha la novetat que seran les delegades de les famílies les que
s’encarregaran de fer el seguiment de cada activitat, tot i que Belén i Àngels seran els
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referents de Vallcarca Nord i la resta d’activitats, respectivament. Una altra novetat és
que s’organitzarà un torneig d’escacs intern a l’escola.
- Comissió de festes
L’objectiu d’aquesta Comissió és fomentar la participació de tota la comunitat
educativa a les festes amb la idea de fer barri.
En total s’organitzen aquestes festes: la de Benvinguda (s’encarrega l’AFA), la de Nadal
(en col·laboració amb l’escola; l’AFA paga les joguines), la de Carnestoltes (en
col·laboració amb l’escola; l’AFA s’encarrega de la xocolatada), la de Sant Jordi (mercat
d’intercanvi de llibres en col·laboració amb el Segarra i el Gravi), la dels Jocs Florals (en
col·laboració amb l’escola; l’AFA paga les flors) i la de Final de curs (a càrrec de l’AFA,
on es fa una mostra de les activitats extraescolars i les famílies de 5è recapten diners).
Aquest curs la Comissió s’ha marcat com a objectiu reforçar la participació de les
famílies de 5è i 6è, no només al bar, sinó també en la preparació de les activitats. Així
mateix, aquest curs s’organitza l’Olimpoveda (veure següent punt de l’ordre del dia).
Les dates de les festes són aquestes:
a) Benvinguda: 7 a 10 d’octubre de 2017
b) Nadal: del 18 al 22 del 2017
c) Carnestoltes: 9 de febrer de 2018
d) Sant Jordi: 23 d’abril de 2018
e) Olimpoveda: 1 a 3 de juny de 2018
- Comissió Boussaina
Pilar recorda que aquesta Comissió es va crear per donar suport puntual a les famílies
de l’escola amb una situació socioeconòmica desfavorable, sempre a instàncies de
Direcció i en cas de demanda de les famílies.
6. Olimpoveda
El tema d’aquest Olimpoveda, triat per part de l’escola, serà el patrimoni cultural.
Núria Rovira comenta que s’han d’omplir amb voluntaris les següents comissions:
a) Artística
b) Protocol
c) Esportiva
Es destaca la necessitat d’implicar tota la comunitat educativa: nens, mestres i
famílies. Núria comenta que el treball de les diferents comissions s’iniciarà ja mateix.
7. Torn obert de paraules
Paola Bevilacqua comenta la conveniència de renovar el fons de la biblioteca.
S’haurien de descatalogar llibres molt vells i gens atractius, i substituir per d’altres més
atractius. Aquesta, però, és una tasca de la bibliotecària i no de l’AFA.
Lucía recorda que qualsevol suggerència o reclamació s’ha de presentar sempre per
escrit a l’AFA. Emi sempre contesta i canalitza la petició a la Comissió corresponent.
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Pilar convida a donar visibilitat l’AFA.
Finalment, Lucía demana disculpes pels errors que es puguin cometre.

El secretari fa constar que la reunió acaba a les 19:10.
El secretari

Vist i plau

Jorge González La presidenta
Pilar Vergara

Acords
1. Aprovar l’acta de l’Assemblea del 22/5/17.
2. Aprovar la candidatura de la Junta.

6

