
ACTA D'ASSEMBLEA

Dia i hora 22 d’octubre de 2015, 17:45h en primera 
convocatòria i 18:00 en segona.

Assistents De les 202 famílies sòcies de l’AFA, han participat a 
l’assemblea 44 famílies.

Ordre del 
dia

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

2. Aprovació  noves  quotes  Espai  Migdia  2015-
2015

3. Balanç pressupost 2014-2015 i nou pressupost

4. Funcionament de les comissions

5. Torn obert de preguntes

1. Aprovació de les actes anteriors i elecció de nous càrrecs a 
la Junta
Queda pendent l'aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 
perquè no estava accessible al web per confirmar-la i s'ha decidit 
ajornar l'aprovació a la propera assemblea.
S'ha fet la presentació dels pares que es presenten com candidats 
per ocupar els càrrecs de la propera junta. Es renoven els càrrecs 
de President, Tresorer i Secretària. Els nous pares són:
President: Jordi Puig (pare de l'Ona de 2n)
Tresorera: Edilaine Aguiar (mare de la Naroa de 2n)
Secretària: Norma Pena (mare de l'Aleix de 2n i l'Aran de P4)
Vicepresident:Albert Pineda continua
S'aprova la constitució de la nova Junta per unanimitat amb 37 
vots a favor
Els càrrecs del vocals queden pendent de decidir si continuem amb 
el mateix funcionament de les diferents comissions que es parlarà 
al punt 4 de l'ordre del dia d'aquesta assemblea.
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2. Aprovació noves quotes Espai Migdia 2015-2015
Anaís, tresorera de l'actual Junta, explica que s'ha d'aprovar la 
nova quota del menjador i per tant ella ha fet un resum explicant 
tots el números del curs anterior i una previsió per poder recalcular 
les quotes. S'ha d'aprovar en aquesta assemblea perquè també 
s'ha d'aprovar per Consell Escolar i la propera setmana hi ha 
reunió de consell i aprofitaríem per presentar la proposta.
S'ha de tenir en compte que cal revisar les quotes per la mitja hora 
menys de monitoratge degut al canvi d'horari. A més el preu de la 
quota del menjador es manté des dels inicis de l'escola quan hi 
havia menys nens. El creixement exponencial de l'escola en 
números de nens no correspon al creixement de les necessitats del 
menjador. Aquestes necessitats no tenen un creixement 
exponencial per tant es pot reduir en cost a les famílies. El curs 
anterior va quedar un romanent de 20.000€ que s'ha d'evitar ja 
que si bé s'inverteix a l'escola no és coherent que es cobri de més 
quan no cal.
A la presentació de l'assemblea es pot veure tots els quadros de 
resum que l'Anaís ha preparat per fer l'explicació més entenedora. 
Per fer el càlcul s'ha tingut en compte:

El cost real de la quota és: 
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Es presenten dues propostes ja que l'escola vol que els monitors 
de les comunitats dels mitjans i dels grans dinin amb els infants. 
Per tant el que s'ha de votar en aquesta assemblea és si es vol 
pagar els menús dels monitors o no. 
S'haurien de pagar els menús de tots els monitors, els que dinen 
amb nens i els que no, ja que l'empresa Kampikipugui no es fa 
càrrec. Els monitors dels petits haurien de tenir els menús pagats 
ja que per no poder dinar amb els infants i estarien en 
desavantatge respecte als seus companys que dinen amb els 
infants.
Per tant la primera proposta és la que té en compte els menús dels 
monitors:

I la segona proposta és la que NO inclou el menús dels monitors:
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S'ha inclòs a totes dues propostes la neteja del menjador ja que les 
noies que netegen l'escola per normativa NO han de netejar els 
menjadors. I també s'ha inclòs, per funcionament de l'escola per a 
la comunitats dels petits, un monitor per a P3.
Al moment del debat es fa la reflexió que abans els menús dels 
monitors els pagava l'empresa de cuina, Natural Cuina segons un 
acord que van fer amb Kampikipugui. Ara Kampikipugui s'hauria de 
fer càrrec i no es fa. La situació és confosa ja que, es comenta, que 
és la seva obligació. El Bernat fa la proposta que Kampikipugui 
pugi el preu que ens cobra a l'AFA afegint els cost del menjador i 
que Vatua l'olla facturi directament a Kampikipugui que ja rebrà els 
diners dels menjador. I així queda clar que es paga de menjar i que 
de monitoratge.
Es vota les propostes de quotes:
Proposta 1 de 125€: 23 vots a favor
Proposta 2 de 121€: 8 vots a favor 
Abstencions: 12 vots
Per tant decidit per assemblea, es proposarà al Consell Escolar 
modificar el preu de la quota a 125€. Una vegada aprovada per 
Consell es regularitzarà a la quota al mes de novembre i a partir 
del desembre ja es cobraran la nova quota.

3. Balanç pressupost 2014-2015 i nou pressupost
Es presenta uns quadres amb el Balanç del curs 2014-2015. Es 
comenta que no es presenta un nou pressupost ja que encara no està 
clar el funcionament de les diferents comissions i com que es renova 
la junta els nous càrrecs han de presentar el seu pressupost i no rebre 
un pressupost aprovat per la junta anterior. Per tant queda pendent el 
nou pressupost per a la propera assemblea.

El total de famílies sòcies del curs 2014-2015 van ser 177 i no 162 
com es va tenir en compte al fer el pressupost aprovat l'any passat.

S'ha fet l'aclariment que s'adjuntarà al butlletí el pressupost detallat 
perquè tothom tingui accés al balanç fet. (adjunt al butlletí número 83 
del 23 d'octubre de 2015)
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Es comenta que hi ha 3 comptes a la Caixa d'Enginyers, una per 
extraescolars, una per menjador i l'altra la de l'AFA en general per 
poder tenir els ingressos ben diferenciat i els pagaments més 
endreçats segons el que correspongui.

A data de l'assemblea les famílies sòcies són:

Es comenta que potser hem de replantejar la forma de fer els 
pressupost segons el que es decideixi del funcionament de les 
comissions. Cal pensar i decidir si cal fer pressupost per comissions o 
per projectes. Que s'ha de tenir molta cura en demanar subvencions i 
que si tenim diners de subvencions s'ha de gastar. Així s'evitaran 
romanents i càlculs de diners que desprès no es gasten. 

Com ja s'ha dit el pressupost pel curs 2015-2016 queda pendent per a 
la propera assemblea i el presentarà la nova junta.
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4.Funcionament de les comissions

Es comenta que la Junta va tenir una reunió el dia 13 d'octubre amb 
l'equip pedagògic a la qual es van fer algunes reflexions sobre com 
veuen les famílies el funcionament de les diferents comissions.

Es fa la primera reflexió que les famílies estem desencantades. Que 
les comissions mixtes no han funcionat l'últim curs i que potser s'han 
de replantejar.

A partir de la reunió amb el claustre es va veure que l’equip de 
mestres valora molt la feina de les comissions, cal buscar una manera 
d’optimitzar-la.

La Ruth, mestre i mare, diu que l'equip pedagògic agraeix la feina que 
es fa des de les comissions i volen buscar la manera d'engrescar a les 
famílies perquè continuem treballant en comissions mixtes.

Es proposa treballar per projectes concrets.

S’obre un torn de paraules:

• Es proposa que els projectes siguin molt concrets, per 
esdeveniments, més petits per animar a la gent a participar.

• Si no és a les comissions, quin és el lloc on s’acullen les 
diferents propostes i projectes que es poden tirar endavant?

• Junta: les comissions no desapareixen sinó que estan 
dinamitzades per 2 o 3 mestres i família i fan crides per 
projectes concrets.

• Es proposen dues maneres de partida:
o Participació activa, fer propostes fer una campanya de 

comunicació
o Ajudar l’escola en el que se’ns demani
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o HI ha límits que no estan clars sobre quines decisions 
pren l’escola i quines hi intervenim l’AFA. 

• Junta: A la reunió es va parlar que en algunes comissions s’ha 
de parlar bé on estan els límits i qui pren les decisions. 
Determinar quines comissions són mixtes i quines són de suport 
de les decisions de l’escola.

• El curs passat es va pensar fer una campanya de rètols, flyers... 
des de comunicació per animar a la participació positiva a 
l’escola. Fer una comunicació més directa.

• La web és un bon sistema de comunicació per les famílies que 
no poden passar tant per l’escola.

• La teoria ens la sabem, però la realitat és una altra. Cal deixar-
ho clar. Però si desapareixen les comissions, hi ha moltes coses 
que desapareixen, com les reivindicacions.

• Els horaris de les reunions de les comissions no faciliten la 
participació de tothom. L’estructura és molt jerarquitzada i no 
facilita la participació.

• S'ha de tenir en compte que si no hi ha comissions la gestió per 
projectes s'ha de definir molt bé com es farà. Sempre que s'ha 
funcionat per projectes (comissió comunicació – plec de concurs 
de cuina) han estat gestionats des d'una comissió mixta.

• La comunicació és complexa i sorprèn que la comissió tingui 
com a projectes confecció del llibre i pel·lícula de l’escola.

• A final de curs es va posar de manifest el tema de millorar la 
comunicació i encara queda pendent. S'ha de tractar la 
comunicació a diferents nivells tant famílies-escola com 
famílies-famílies.

• HI ha un tema de participació, però també de transparència i de 
clarificar en quines decisions podem intervenir.

• Una altra tema pendent és la comunicació amb les noves 
famílies i de la seva acollida. Com s’ha de plantejar aquest tema 
de la comunicació? Ha de ser més ampli que una comissió? Val 
la pena estructurar-ho millor.

• No fer desaparèixer les comissions, sinó sintetitzar-les i que 
puguin crear treballs específics i fer crides puntuals a través del 
butlletí.

• Cal que les famílies tinguin una actitud proactiva a l’hora de 
participar en les comissions. L’AFA sempre ha estat oberta a 
propostes.
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• Cal tenir clar els recursos reals de què disposem, la gent 
disposada a participar, i no tant les necessitats. Fixem-nos en 
què podem fer i no en el que volem i prioritzem.

• Quins són els motius per plantejar aquest canvi en el 
plantejament de les comissions?

• Junta: En part falta participació, altres comissions han estat per 
falta d’entesa dins de la comissió o amb l’escola.

• Es pregunta que va passar amb les conclusions que es van fer 
de l'assemblea que van fer les famílies al final de curs i la Junta 
diu que es va elaborar un document i presentar a l'escola. 
L'escola va respondre i es va publicar la resposta a un butlletí. 
(Podeu trobar-lo al butlletí número 75 del 10 de juliol del 2015)

• Es proposa tenir un mínims de comissions i potser les altres 
unir-les amb les que tinguin relació o que tinguin mestres i 
famílies que coordinen els projectes que es coordinaràn:

o Extraescolars
o Espai del migdia
o Biblioteca
o Festes
o Comunicació
o Socials 
o ?? (pendent de definir)

Queda obert l'assumpte de com serà el funcionament de les 
comissions el proper curs i es proposa continuar el debat en una 
altra assemblea.
Acaba l'assemblea a les 21h i s'acorda continuar amb l'últim punt 
d'aquesta assemblea amb la nova junta.

Signat,

La Secretària

Signat,

La Presidenta

8


