
AFA Escola dels Encants
ASSEMBLEA de SOCIS
26 de novembre de 2014



1. Aprovació de les actes anteriors i elecció de nous
càrrecs a la Junta

2. Balanç pressupost 2013-2014 i nou pressupost
2014-2015

3. Servei de cuina al nou edifici

4. Torn Obert de preguntes

ORDRE DEL DIA



Aprovació de les 
actes anteriors i 

elecció nous càrrecs
1



Actes anteriors:

 Assemblea 12/11/2013-Aprovació pressupost (Error en el pressupost
menjador)

 Assemblea 21/05/2014-Participació

 Assemblea 16/10/2014- Extraordinària Menjador

Elecció de nous càrrecs:

 Anna Gou (mare de 3r) deixa el càrrec de Vicepresidenta i es proposa a
l’Albert Pineda per ocupar-lo (pare de P3 i P5)



Balanç pressupost
2013-2014 i nou

pressupost
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Els socis de 
l’AFA

Curs 
2013-2014

41 noves famílies

36 noves famílies

31 noves famílies

35 noves famílies

55 famílies de P3

26 famílies de P4

32 famílies de P5

38 famílies de 1r

26 famílies de 2n

3 famílies no identificades
162 famílies sòcies

71,4%

70,6%

65,3%

76,0%

53,1%

Balanç
2013-2014



Pressupost 
aprovat 

(12/11/2013)

Despeses
11.130 €

Ingressos 
12.142,5 €

Resultat positiu
1.012,5 €

Pressupost 
modificat

(10/06/2014)

Despeses
12.980 €

Ingressos
15.307€

Resultat positiu
2.327,5 €

Balanç 
pressupostari

Curs 2013-2014

(1/11/2014)

Despeses
11.100,7 €

Ingressos 
15.923,1 €

Resultat positiu
4.822,4 €

Desviació
-1.879,3 €

Desviació
3.7802,1 €

Balanç
2013-2014



FETS DESTACATS del BALANÇ PRESSUPOSTARI 2013-2014

 Pel que fa als ingressos:

 La crida feta des de l’AFA a través del butlletí i, sobretot, amb l’ajut dels delegats i
delegades de cada grup, s’han aconseguit augmentar les quotes fins als 8.060€ (de
128 a 162 famílies)

 L’AFA reb dues subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per un valor total de
1.500 €

 Els ingressos obtinguts per la venda de samarretes i per la barra de la Festa de final
de curs han augmentat un 65%

 No hem tingut ingressos per publicitat perquè no s’ha fet la revista

Balanç
2013-2014



FETS DESTACATS del BALANÇ PRESSUPOSTARI 2013-2014

 Pel que fa a les despeses:

 La Comissió de Comunicació decideix que no es fa la revista que estava
pressupostada en 900€.

 Com que s’han rebut dues subvencions finalistes es decideix augmentar el
pressupost de Biblioteca en 500€ i el d’Obres en 1.000€

 La Comissió de Festes demana augmentar el seu pressupost en 250€ per poder fer
la Festa de final de curs

 Davant l’augment de quotes i la decisió de no fer la revista, es decideix comprar
equipament informàtic necessari per a la gestió de l’AFA (Ordinador portàtil, disc dur

perifèric, ratolí, Paquet Office i garantia addicional) (845€)

 Es decideix comprar Samarretes i gorres (Encants i SOS), Roses per Sant Jordi i
begudes per la festa de final de curs. (comptabilitzat com a 6106. Material
Merchandising)

Balanç
2013-2014



Els socis de 
l’AFA

Curs 
2014-2015

(24/11/2014)

16 noves famílies

22 noves famílies

29 noves famílies

28 noves famílies

27 infants de P3

37 infants de P4

40 infants de P5

34 infants de 1r

32 infants de 2n

19 famílies no identificades
176 famílies sòcies

50,0%

48,0%

78,3%

68,0%

64,0%

31 infants de 3r

30 noves famílies

64,0%

Nou pressupost
2014-2015



Proposta de 
pressupost

(26/11/2014)

Despeses
13.900 €

Ingressos 
14.677,4 €

Resultat positiu
777,4 €

Nou pressupost
2014-2015

2013-2014* 2014-2015

*Pressupost modificat

DESPESA

COMISSIONS 6.950 €7.280 €

VETLLADORS 3.000 €3.000 €

ALTRES 2.000 €300 €

MATERIAL 200 €1.200 €

FUNCIONAMENT 1.000 €400 €

TOTAL 13.900 €12.980 €

GESTiÓ 750 €800 €



FETS DESTACATS del PRESSUPOST 2014-2015

 Pel que fa als ingressos:

 Tenim més ingressos per quotes que l’any anterior, però també hi ha 54
nous infants a l’escola. L’augment de quotes no és proporcional.

 Està oberta la convocatòria de subvencions per entitats de l’Ajuntament de
Barcelona. La Comissió de R+I hi està al cas, però no hem volgut
pressupostar aquests ingressos

 Els ingressos obtinguts per la venda de samarretes i per la barra de la
Festa de final de curs s’han estimat semblants als de l’any passat.

Nou pressupost
2014-2015



FETS DESTACATS del BALANÇ PRESSUPOSTARI 2013-2014

 Pel que fa a les despeses:

 S’augmenten les despeses de funcionament per la creació d’una BASE de DADES de
SOCIS amb l’objectiu de millorar i facilitar la gestió i donar compliment a la Llei de
Protecció de Dades (despesa plurianual)

 El pressupost de les comissions és semblant al de l’any anterior però s’ha
redistribuït una mica entre comissions

 Els recursos destinats a l’Associació d’Amics dels Encants per a la contractació de
vetlladors són els mateixos que l’any passat

 No es pressuposten les despeses associades a la nova gestió dels servei d’ESPAI del
MIGDIA. L’Espai del Migdia s’autofinança.

 La partida d’ALTRES augmenta perquè tenim pendent la resolució de les
al.legacions presentades davant l’Agència Tributària per la multa imposada per no
haver presentat el model 190 de resum de retencions d’IRPF (no és una multa per
impagament sinó per no presentar un document)

Balanç
2013-2014



Objectius pel curs

 Millora del menú i seguiment de proximitat de
l’empresa de càtering .

 Millorar i assentar els protocols de prevenció i
d’actuació davant els casos d’al·lèrgies alimentàries.

 Redacció del “Projecte del Migdia”, juntament amb l’
escola i l’ equip d’acompanyants.

 Crear els canals necessaris per gestionar l’ espai del
migdia (econòmics, organitzatius i de seguiment)

 Vetllar pels hàbits saludables de tota la comunitat
(xerrades, alternatives de menús saludables per
berenar, esmorzar, sopar).

 Millorar la comunicació d’aquest espai amb les
famílies.

ESPAI MIGDIA

Pressupost 14-15:

650 €

• Tallers de formació per a
infants i famílies: 500

• Senyalèctica i material per
infants amb al·lèrgies: 150



Objectius pel curs

 Donar suport tècnic en matèria de comunicació,
de text i gràfica, a l'AFA (la resta de comissions) i
a l’escola: cartells + vídeos + presentacions +
continguts pel web.

 Fomentar activament la participació de les
famílies en les activitats de l'AFA i de l'escola
mitjançant campanyes de comunicació.

COMUNICACIÓ i 
PARTICIPACIÓ

Pressupost 14-15:

150 €

• Impressió de tallers de gran
format per a campanyes de
difusió

@AMPA_Encants



Objectius pel curs

RELACIONS 
EXTERNES

Pressupost 14-15:

350€

• Pancarta Institut i
Festa reivindicativa.

▪ Treballarem amb el Camí Escolar per tal de
garantir un entorn segur al voltant de la nova
escola

▪ Participarem, per tercer any consecutiu, en el
recapte d'aliments organitzat pel PDC de
Sagrada Família que pretèn arribar a les
famílies que viuen al nostre costat.

▪ Seguirem les diferents plataformes
reivindicatives i donarem suport al grup
“Pensant en una secundària Viva” que treballa
per donar continuitat al projecte de l’escola
més enllà de l’educació primària



Pressupost 14-15:

400€

•Subvenció cafè pedagògic: 150€

•Xerrades pedagògiques: 150 €

•Altres despeses (Banc del temps) :
100 €

Objectius pel curs

 Acollida a les noves famílies

 Acompanyament a les jornades de portes
obertes per professionals i per pares.

 Xerrades pedagògiques.

 Cafè pedagògic.

 Mercat d’intercanvi d’hivern.

 Mercat d’intercanvi de llibres.

 Banc del temps.

RELACIONS 
SOCIALS



Objectius pel curs

 Donar suport econòmic a l’escola en relació a la
compra de llibres.

 Assessorar en la compra de documents i en
iniciatives de foment de la lectura.

 Buscar canals per aconseguir lots de llibres
gratuïts en préstec: biblioteca pública, CRP.

 Mantenir un espai virtual on compartir tota la
informació comissió i escola.

 Senyalitzar els 2 ambients de comunicació i
crear imatges/pictos per a la identificació
temàtica dels documents.

 Buscar la via per tenir una persona referent de
biblioteca escolar de forma permanent.

 Continuar amb la catalogació dels documents.

BIBLIOTECA

Pressupost 14-15:

1.600 €

• Compra de llibres.

• Creació imatges identificació
llibres.

• Organitzar alguna activitat.



Objectius pel curs

 Cercar possibles fonts de finançament extern
para tirar endavant projectes i iniciatives per tal
de millorar la qualitat educativa de l’escola

 Evaluar els resultats del Taller de Prioritats 2014
i Coordinar Taller de Prioritats 2015

 Donar suport a l´Escola en el desenvolupament
del Pla Tecnològic

RECERCA i 
INNOVACIÓ

Pressupost 14-15:

0 €



Objectius pel curs

 Escenari: Acabar el projecte realitzat a partir de
les idees proposades pels infants.

 Castell: Tunejar el castell recuperat de RE-SET
BCN amb l’ajut dels infants i pares de l’escola.

 Enjardinar la part nova del pati.

 Seguiment del projecte i les obres del nou
edifici.

 Organitzar grups de treball per acondicionar i
millorar els espais de la nova escola.

OBRES

Pressupost 14-15:

700 €

• Castell: 250 €

• Escenari: 200 €

• Enjardinar: 250 €



Objectius pel curs

MÚSICA

Pressupost 14-15:

(1.200€)

• Compra d'instruments

 Desenvolupar el projecte La música dia a dia
a l'escola

 Proveïr l’aula de música dels elements
necessaris: Compra d’instruments



Objectius pel curs

 Invertir en material de qualitat que pugui fer
servei en moltes altres festes.

 Festes previstes:

 Benvinguda (FIRAFA)

 Castanyada

 Hivern

 Carnestoltes

 St Jordi

 Final de curs

FESTES

Pressupost 14-15:

500 €

• Festa benvinguda: 100 €

• Castanyada: 100€

• Hivern: 150€

• Carnestoltes: 100€

• Final: 150€



Objectius pel curs

 Mantenir el bon funcionament de les activitats
d'Extraescolars

 Portar a terme l'aplicació de la Normativa

 Recolzar als monitors de les activitats, en
moments puntuals i fent xerrades/tallers

 Col.laborar en la creació de la Base de dades per
l'Afa

 Elaborar una proposta d'Extraescolars en el
supòsit de jornada compactada

 Trasllat a la nova Escola: Espais, horaris...

 Canvi en el mètode de inscripcions, criteris,
pagaments...

EXTRAESCOLARS

Pressupost 14-15:

900 €

• Compra de matalassos: 300

• Xerrades formació Jaume
Salvatella: 600 e



Objectius pel curs

 Assegurar el màxim la sostenibiltat al nou edifici

 Taller de reconeixement del pati de cara al trasllat
al nou edifici

 Continuar vetllant per la seguretat i la salut dels
infants a l'escola (wi-fi, fums...)

 Resolució de la millora de l'aigua de boca tant als
mòduls com a l'edifici nou

 Campanya de conscienciació reducció/reciclatge
de residus a les festes i al pati obert

 Engegar el projecte trianual de les Escoles Més
Sostenibles

 Xerrades de conscienciació i riscos ambientals

MEDI AMBIENT i 
SALUT

Pressupost 14-15:

400€

• Xerrades 200 eur

• Campanya de conscienciació:
50 eur

• Taller de reconeixement del
pati: 150



Servei de cuina al 
nou edifici
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TASQUES a REALITZAR

1. La Comissió d’Espai de Migdia sempre ha estat partidària que el servei de cuina de
l’escola sigui autogestionat i sorgeixi d’un projecte entre ls pròpies famílies de l’escola.

2. Tot i així, la Comissió de Recerca i Innovació crearà un grup de treball amb membres de
la pròpia comissió, membres de la comissió de l’espai de migdia i l’equip econòmic i
totes aquelles famílies que hi vulguin participar per aportar els seus coneixements o
les seves inquietuds per tal de preparar el concurs per a l’elecció del servei de cuina al
nou edifici.

3. Una vegada elaborat el Plec de condicions, es publicarà, hi haurà un període de
consultes i un període per presentar propostes.

4. Serà el grup de treball qui esculli el projecte guanyador. Per tant, totes aquelles
persones que vulguin opinar sobre el projecte del servei de cuina a la nova escola són
convidats a participar al grup de treball .



CALENDARI de TREBALL PREVIST

(Di l luns  de la  setmana) 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 # # # 3 # # # # 1 8 # # #

Consti tució del  grup de trebal l

Elaboració del  Plec de condicions  

(Elaboració, debat i  consens)

Publ icació del  Plec de condicions

Període de consultes

Presentació de projectes

Estudi  dels  projectes

Comunicació de la  proposta 

escol l ida

Període d'a l .legacions

Obertura  del  període de trebal l  i  

traspàs  per a  la  nova cuina

SetembreNovembre Desembre Febrer Maig JunyGener Març Abri l Jul iol Agost



Torn obert de 
paraula
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