
ASSEMBLEA 
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D´ALUMNES (AFA)    ESCOLA MALLORCA 
 
 
 
 

ACTA 
 
 
 
A Barcelona, el 20 de març de 2.018, s’inicia i se celebra l’assemblea ordinària a les 21:00 hores, en 
segona convocatòria, convocada en temps i forma,  amb l’assistència presencial de 27 famílies (+ 1 
família amb delegació de vot) i amb l’ordre del dia següent: 
 
1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
És llegida l’acta de l’assemblea anterior. Es modifica l´anterior acta per indicar que van acudir 37 
famílies (+ 7 famílies amb delegacions de vot), però només 35 tenien dret de vot perquè 2 presents no 
eren sòcies . En tot cas, no afecta els resultats de les votacions en els assumptes debatuts i aprovats. 
  
S´aprova per unanimitat dels presents. 
 
2.-  Informació sobre el procés de tria de la futura junta: recordatori dels llocs vacants. 
 
Es recorda que el president, tresorer i alguns vocals deixen els càrrecs al final del curs 2017/2018 i que 
noves persones són convidades a participar en la junta i adquirir responsabilitats. 
 
3.- Posada al dia sobre l´evolució del menjador. Votació, si escau. 
 
Es comenta que una entitat externa ha fet un Estudi – Informe sobre el menjador i la nutrició, que 
actualment gestiona l´empresa Alcoes.  
 
Aquest estudi està a disposició de les famílies a la web de l´AFA. És un estudi sobre la situació actual i les 
mesures per posar a taula més aliments saludables i diversos, que sigui més ecològic i més sostenible, i tot 
evitant producte processat, fregits i altres menys saludables. Entre altres, resta pendent comprar un forn 
més professional, per substituir els fregits.  
 
S´ha fet reunions diverses, també una amb la Direcció de l´Escola, l´empresa Alcoes, l´AFA i aquesta 
entitat externa per tractar d´implementar les mesures i recomanacions. 
 
Les famílies mostren majoritàriament satisfacció i conformitat, és a dir, 26 famílies. Altres 2 famílies diuen: 
(1) una família present diu que l´empresa Alcoes té una nutricionista que ha participat en l’elaboració d’un 
llibre de nutrició de la Generalitat de Catalunya; i (2) una altra família pregunta sobre si no és saludable 
el producte actual, i se li contesta que no perquè hi ha producte processat, tot segons aquest informe 
extern. 
 
4.- Posada al dia sobre les accions empreses per al compliment de la llei de protecció de dades. 
Votació, si s´escau. 
 
S´ha contractat a través de la FAPAC un professional per assessorament en aquesta matèria per gestionar 
dades de les famílies. Es sol·licitarà el consentiment exprés per ús de dades i imatges i renovació 
automàtica de socis/es. 
 
S´aprova per unanimitat dels presents continuar el procés de compliment legal en aquesta matèria. 
 
5.- Subvencions demanades. Votació, si s´escau. 
 
S´han demanat diverses subvencions, amb l´ajut especial d´una mare de P3. 
 
Es mostra conformitat de tots els presents. 
 
 
 
 



 
6.- Procés de tria del nou logo. Votació, si s´escau. 
 
Es posa de manifest que s´han presentat 4 logos per sotmetre a votació. Són: 
 
 1.- “Vaixell”:   3 vots. 
 2.- “ AM”: 1 vot. 
 3.- “AFA MALLORCA”: 17 vots. 
 4.- “Illa gent”: 6 vots. 
 
Hi ha hagut 1 abstenció. 
 
Tots els presents expressen conformitat amb els resultats. 
 
7.- Regularització contractual de l´AFA. Votació, si s´escau. 
 
S´informa que des de la junta s´ha rebut assessorament per part del Col·lectiu Ronda, una empresa del 
sector jurídic, per regularitzar legalment determinats persones que col·laboren amb l´AFA com a 
treballadores a temps parcial, ara contractades per Alcoes. 
 
S´informa que l´AFA Mallorca hauria de ser l´empleadora amb les obligacions corresponents. 
 
El pressupost per gestió mensual en matèria fiscal i laboral del Col·lectiu Ronda és de 188,56 euros. 
 
S´aprova per unanimitat dels presents iniciar el procés de regularització. 
 
8.- Posada al dia de l´edifici de l´escola i annex. Votació, si s´escau. 
 
Es resta a l´espera d´una resolució judicial en aquest matèria. 
 
L´Ajuntament de Barcelona s´ha compromès a informar a l´Escola Mallorca i AFA en la futura execució 
d´obres en l´edifici annex, perquè també sigui en benefici de l´Escola. 
 
9.- Crida per elaborar una nova enquesta anual de l´AFA. Votació, si s´escau.7 
 
Es diu que a l´anterior van participar 78 famílies i que seria convenient fer una altra per conèixer les 
valoracions al curs 2017/2018. 
 
Alguna família diu que potser és millor no fer enquesta cada any perquè és molt laboriosa. 
 
En tot cas, si hi ha voluntaris/es per fer-la, es por fer enquesta per valorar curs 2017/2018. 
 
10.- Torn obert de paraula. 
 
Es comenta que més famílies haurien de participar en el projecte Repassa’l. 
 
Es farà una crida a la participació a l´AFA en general. 
 
Quant a la participació de mestres a activitats de l´AFA, diuen que fora del seu horari laboral la seva 
participació és voluntaria. 
 
I es dóna per finalitzada la reunió de l´assemblea a les 23:30 hores a Barcelona el dia 20 de març de 
2.018. 
 
 
 
 
 
Antoni Viñals Matas    Rita Requejo Fernández   
President    Secretària 


