
ACTA de REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA de l’AFA 

Dia 31 d’Agost de 2017 a les 19h
Assistents Anna

Joke
Nuri
Karla
Soa
Bernat

Ordre del dia 1. Biblioteca
2. Menjador
3. Vatua l’Olla
4. Altres

I. Biblioteca: 
Ens esperem a la propera junta (a veure si pot venir alguna persona de la Comí) per tractar el 
tema de la contractació d’una persona fixa un cop per setmana unes 4-5 hores per fer-se càrrec
de tots els temes relacionats amb la "biblioteca" de l'escola.  

II. Menjador

No anem tant malament com pensàvem! En principi  l’AFA té ara uns 40.000€:  25.300€ de
menjador (amb el remenant històric de 22000€), 15.700€ quan es cobraran les quotes dels
socis al setembre-octubre i uns 1150€ d’extraescolars. 

- Despeses del menjador:

• sou  dels  monitors  :  sembla  ser  que  no  s’ha  aplicat  la  pujada  de  l’IPC  (+1,9%  a
Barcelona).  Hem de  demanar  a  Kampi  més transparència  (tipus  de  contracte,  sou,
conveni d’aplicació, etc)

• sou de la Mònica   (no tenim clar de quin compte surt el seu sou ja que fa tasques per
l’espai de migdia i altres gestions de l’AFA com extraescolar per exemple)

• sou de la coordinadora  

• dinar del tots els monitors   (tant si dinen amb els infants com no): hem de pagar el
dinar de totes les monitors? Dels que dinen amb els infants, sí però la resta pot ser ho
hauria de pagar Kampi i no nosaltres. 

• neteja   (hores extres que es paguen a una monitora)

• material anual  

• Vatua l’olla  : nombre de dies escolars x nombre de nens i nenes que es queden a dinar.
Ens facturen només quan el nen o la nena es queda a dinar (al contrari de Kampi) però



les famílies paguen el mateix preu fins el 4t dia d’absència → allò que sobra se’l queda
l’AFA i cada any hauria de sobrar uns 9.000€. 

Nota: com a Associació no ens podem quedar amb un remenant tant gran. S’ha de reinvertir o
reduir la quota de menjador (baixar la quota mensual o no pagar una quota sencera). L’objectiu
d’aquest curs és de prendre nota de totes les despeses i tenir les comptes ben clares per poder
prendre decisions.

- Monitors: Kampikipugui demana 2 monitors més pel curs 2017-2018 i 1 més per disminuir
la ràtio que ha de ser d’un monitor per a 15 nens.

Pel  que fa  als  2  monitors  per  assumir  el  creixement  de l’Escola,  és  normal.  No hi  ha  cap
problema però pel que fa al tercer monitor ens falten dades per poder prendre una decisió. El
sou d’un monitor contractat 13,5h a la setmana representa uns 7800€ l’any.

Els últims 2 curs vam estar una mica per sobre dels 15 infants per monitors però no computen
els  nens  i  nenes  que  no  venen  a  dinar  per  motiu  de  sortides,  malalties  o  altres  tipus
d’absències. Hauríem de calcular una ràtio real i demanar a Kampi el nombre total de nens i
nenes que es queden a dinar per comunitat i quants d’ells tenen necessitats específiques.

2 monitors son vetlladors de 2 infants i estan amb ells tot el dia (els 30 minuts de menjador els
paga l’Escola)

-  Es  demana  més  coordinació per  a  cada  comunitat  entre  monitors  d’una  banda  i  entre
monitors i mestres de l’altra.

-  Insonorització del menjador per millorar el problema del soroll: hi ha una primera factura
que s’ha de pagar per l’estudi. En total seran uns 10,000€. El menjador es dividirà en 4 parts
(una mampara fixa al mig i altres 2 mòbils). S’ha de treballar amb els monitors (i nosaltres a
casa) el tema dels hàbits perquè els nens baixin el volum (ja que són els la font del soroll!) i que
l’espai del migdia sigui un espai tranquil.

- La Míriam ens passarà un full detallat del que fan els nens i nenes a l’espai del migdia.

III. Vatua l’Olla

Acomiadament de la Norma (mare de l’escola) al finalitzar el curs escolar . Ens demana que
l’AFA  es  posicioni  davant  d’aquest  acomiadament  que  segon  ella  no  està  justificat  i  és
improcedent. Anna va parlar amb les dues parts (Norma i Laura, responsable de Vatua l’Olla).
Com a AFA no podem emprendre cap acció legal però sí que ens hem d’assegurar que els drets
laborals es respectessin.

IV. Altres

La Nuri donarà un cop de mà a l’equip de tresoreria.

 PROPERA REUNIÓ EL DIJOUS 21/09 A LES 21h


