
 
Assemblea general de famílies sòcies de l’AFA Escola Mediterrània 
Data: dimarts 19 de novembre de 2019 
Hora: 17 h 
Lloc: Menjador Escola Mediterrània 
 

Ordre del dia: 
● Aprovació tancament exercici econòmic curs 2018/19 
● Presentació candidatures i elecció nous membres de la junta 
● Precs i preguntes 

 
Famílies convocades: totes les famílies sòcies de l’AFA (109) 
Famílies assistents: 

1. Bada Vela 
2. Barrionuevo Fernández 
3. Blasco Suárez 
4. Carramiñana Crescente 
5. de la Cruz Fernández 
6. Domenech Alconchel 
7. Fernández Cusack 
8. Gaspar Olivera 
9. González Martín 
10. Manzano Gallén 
11. Marco Huertos 
12. Moliné Sanchez 
13. Orti Toledo 
14. Ortiz Parejo 
15. Rovira Ferré 
16. Santos Quintero 
17. Silvestre Rusiñol 
18. Tobío San Segundo 
19. Torreño Ortiz 
20. Upegui Reyes 

 
 

Resum d’acords i debats 
 
0 - Presentació assemblea i introducció 

Debat: 
● Es fa una introducció a mode de resum de les principals actuacions de l’AFA durant el                

curs 2018/19 i es resolen alguns dubtes sobre algunes d’aquestes actuacions. 



 
● Entre d’altres assumptes, algunes famílies fan menció a suposats “càstigs” que estan            

patint els infants al menjador. Es desmenteix aquesta informació, i s’explica que hi ha              
actuacions que s’emmarquen en la voluntat d’establir les mateixes normes de conducta            
que s’apliquen a l’escola, també a l’espai de menjador, seguint la línia de les normes de                
convivència recollides a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).           
De la mateixa manera s’informa que aquestes actuacions formen part del Pla de             
Funcionament de Menjador que aprova la Comissió de Menjador del Consell Escolar, tal             
com es va informar a la reunió organitzada per l’empresa El Menú del Petit, el passat mes                 
d’octubre. 
 

1 - Tancament econòmic 2018/19 - Aprovat 
Debat: 
● Es presenta el resultat econòmic del curs 2018/19, així com al detall econòmic de              

despeses i ingressos. S’explica, a petició d’una família, que resta pendent una despesa             
d’entre 30 i 40 euros, que no s’ha pogut comptabilitzar perquè el creditor no ha enviat                
factura (malgrat haver estat reclamada) i, consegüentment tampoc ha estat abonada.  
 

● Aquesta despesa correspon al cost addicional de la contractació d’autocars amb SRI de 3              
punts, assumit per les AMPAS per a l’excursió del casal d’estiu 2019 de Polaris. La               
despesa obre un debat sobre el desenvolupament del casal d’estiu que mostra postures             
clarament enfrontades pel que fa al seu desenvolupament. S’insta a les famílies a             
atenir-se a l’ordre del dia i traslladar aquest debat al punt de precs i preguntes. 
 

● Es procedeix a votar el tancament econòmic del curs 2018/19, que resulta aprovat per un               
total de 18 vots a favor i 2 abstencions. 
 

2 - Presentació de la candidatura i aprovació nova junta - Aprovada 
Debat: 
● Es presenta l’única candidatura de Junta Directiva rebuda. A banda dels càrrecs electes,             

es presenta també l’equip de treball escollit per gestionar les diferents comissions de             
treball. S’explica que extraescolars, menjador i en general tasques de representació i/o            
que no requereixen un equip de treball per funcionar, seran desenvolupades per la             
secretaria i la presidència de l’AFA.  
 

● S’explica que es crearà un nou grup de persones voluntàries i col·laboradores per             
projectes puntuals. 
 

● S’inicia un debat sobre el compromís i l’esforç que requereix formar part de l’AFA i               
encarregar-se de gestions com el casal d’estiu o les extraescolars. Finalment s’aclareix            
que els vocals són triats pels membres electes (presidència, secretaria, tresoreria i            
vicepresidència) tal com recullen els estatuts de l'associació.  
 

● Es genera un conflicte verbal entre les famílies al voltant del desenvolupament del casal              
d’estiu. Les famílies descontentes amb el casal expliquen els motius. La persona que va              
coordinar la gestió del casal en representació de l’AFA no està d’acord amb el que               
expliquen aquestes famílies, afirma desconèixer alguns dels problemes que es comenten           



i defensa que el casal va funcionar molt bé tret d’alguns incidents davant els quals es va                 
reaccionar i actuar perquè no tornessin a succeir.  
 

● Se li recorda a la persona coordinadora del casal en representació de l’AFA, que l’única               
manera de conèixer la valoració real que fan les famílies del casal d’estiu es passar               
l’enquesta de satisfacció, que no s’ha passat malgrat haver estat reclamada en diverses             
ocasions. 
 

● Arran d’aquest debat s’acusa a la persona responsable de les extraescolars de que             
l’oferta d’activitats ha sortit tard. Es respon que aquesta persona va assumir la gestió de               
les extraescolars d’aquest curs després de que l’anterior responsable dimitís al març en             
mig d’un procés de canvi profund i sencer del catàleg d’extraescolars. En la mateixa línia,               
es recorda que aquesta mateixa persona va assumir totes les tasques derivades de totes              
les dimissions produïdes durant el darrer curs acadèmic: comissió de menjador de l’AFA             
(de la qual també van dimitir dues persones), gestió de la secretaria (que va causar               
baixa), així com dels tràmits, projectes i gestions s’han dut a terme des de l’AFA durant el                 
curs anterior, a excepció de Continuïtat, presidència i casal d’estiu. Es recorda que tot              
plegat ho fa ver sola i sense suport i compaginant, a més a més, tota aquesta feina amb                  
les tasques de tresoreria (únic càrrec pel qual va entrar a formar part de la junta en dimitir                  
l’anterior tresorer a l’inici de curs). 
 

● La família encarregada de la gestió del Casal demana formar part de la junta per               
continuar amb aquesta gestió. La junta candidata explica que la seva candidatura ja             
compte al seu equip de treball amb persones que poden dur a terme aquesta tasca i que                 
en aquesta línia l’equip està tancat. S’agraeix el seu oferiment i es recorda que les               
col·laboracions són sempre benvingudes i que s’obrirà un nou grup de voluntaris per les              
tasques extraordinàries que poden sortir durant el curs.  
 

● Davant algunes mostres de disconformitat, els membres de la candidatura recorden que            
l’AFA ha d’estar gestionada per un equip de treball cohesionat, amb persones amb els              
mateixos objectius i interessos per al bé comú dels infants; i evitant sempre conflictes i               
enfrontaments personals. És en aquest sentit que els càrrecs electes trien a les persones              
que consideren més adients per desenvolupar les diferents tasques que l’AFA té            
encomanades.  

 
● Finalment es procedeix a la votació de la candidatura que resulta aprovada per 16 vots a 

favor i 4 abstencions. 
 
 
Queda aprovada la composició de la nova junta directiva de l’AFA Mediterrània tal com es 
detalla: 
 
Càrrecs directius 

● Presidència: Enric Blasco  
● Vicepresidència: Rubén de la Cruz 
● Secretaria: Fátima Suárez 
● Tresoreria: Sara Ferré 

 
Comissions de treball 



● Continuïtat: Ruben de la Cruz, Miguel Ángel Franconetti, Enric Blasco 
● Activitats: Cristina Fernández, Sheila Barrionuevo, Mari Quero 
● Esdeveniments: Eli Sánchez, Mari Carmen Vela, Vanesa Martín, Tere Toledo, Mayra 

Fernández, Mireia Ortíz 
● Activitats i esdeveniments funciona de forma mixta. 
● Coordinadores Piscina AFA - Ajuntament: Ester Serrano i Silvia Alconchel 

 
 
Sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.30 h. 


