
ACTA 3ª Assemblea de socis de l’AFA

Dia 16 de maig 18.30h
Assistents 37
Ordre del dia 1. Aprovació acta anterior

2. Canvi tresorer
3. Noves quotes curs 2018-2019
4. Canvis gestió de menjador
5. Jornada continuada
6. Retorn diners aturada de pis

1. Aprovació acta anterior
S’aprova l’acta anterior al començar l’assemblea.

(s’avancen els punts 3 i 5 perquè ha vingut l’equip directiu de l‘escola per explicar-ho: l’Agnès, la
Noa i la Miriam) 

3. Noves quotes curs 2018-2019
Plantegen que l’escola necessita reformular la manera de cobrar les quotes a les famílies. 
Es fa una explicació de com es validen els comptes de l’escola, que l’escola van a consorci i 
sempre passen a consell escolar. S’explica el desajustament de comptes perquè el pressupost 
és per any natural i el curs va a cavall de dos anys. Per això les quotes es cobren dividides en 
dos parts, un a cada any que conforma el curs. Si sobra d’un any pot anar a romanent per any 
següent.
La quota s’ha mantingut igual durant tots els anys. 
L’escola funciona amb 80% aportació privada i 20% pública.
Es justifica en què es gasta la quota: 

 en material fungible (que en aquesta escola és comú, les famílies no han de comprar 
res). 

 mobiliari que cal anar renovant cada any.
 Material que es trenca (ex. tablets)
 excursions (escola recorda que l’aposta pel transport públic abarateix les excursions i 

en permet fer més)
Després de l’explicació, es planteja que cal simplificar com es gestionen les quotes, sobretot 
per integrar el pagament de les colònies amb la voluntat de simplificar gestions. 
L’escola indica que sempre es té en compte a les famílies i les diverses problemàtiques de 
pagament per intentar facilitar-ho.
La voluntat és d’agrupar tots els pagaments. La quota de material es manté i han fet mitjana de
preus de les colònies dels últims tres anys. Es farien dos pagaments, un a juliol i un a febrer i la 
quota queda de la següent manera:
Comunitat de petits: 270 + 90 = 360€
Comunitat de mitjans: 270 + 130 + 20 = 420€
Comunitat de grans: 270 + 150 = 420€

Piscina: Un dels punts que genera més debat és el prorrateig del cost de la piscina, que ara 
passaria a assumir-se per tota la comunitat de mitjans quan abans només pagaven els de 
primer, que en són qui en fan ús, si es fa així, hi haurà nens que ho hauran pagat dos vegades.  



Moltes famílies estan en desacord. Es busquen maneres alternatives: pagar només de primer i 
que la seva quota sigui diferent, que ho torni a gestionar l’AFA, que una part surti de romanent 
fins que els nens que ja han pagat marxin de mitjans, que es pagui a totes les comunitats...
Majoritàriament les famílies prefereixen que només paguin els de primer. L’escola diu que ho 
recull i estudiarà com plantejar-ho.

Colònies: inicialment no es va plantejar bé el tema de les colònies i va semblar que no es tenia 
en compte el neguit que planteja a les famílies decidir si hi van o no. Queda clar que no es farà 
obligatori anar-hi, sempre que s’avisi dos mesos abans es retornarà la part proporcional 
pagada. Si es posa malalt també es retorna la part que es pot (la part de l‘autocar no es pot 
tornar).

Dos pagaments de la quota (en casos puntuals tres). Gent es queixa dels imports totals i es 
demana que es tinguin més possibilitats de fracció. Per defecte es paga en dos pagaments o en 
tres si la família ho notifica. Escola defensa que dos pagaments serà l’opció per defecte però 
tothom que comuniqui les seves necessitats es tindran en compte i es donaran altres opcions. 

Quotes monoparentals o famílies nombroses.  Fa 8 anys les famílies van decidir que es fes 
descompte en aquests casos, un 10% sobre la quota de material, i l‘escola demana que 
plantegem si ens sembla bé que continuï així i que ho decidim al llarg de l’any vivent.

3. JORNADA CONTINUADA
El grup de treball sobre el tema no ve, ho explica l’Agnès. Les famílies que havien iniciat la 
proposta volien presentar-la el més aviat possible, però des de l’equip directiu de l’escola van 
veure que els calia més temps per resoldre qüestions d'organització interna de cara a presentar
un projecte de jornada intensiva, així que van acordar que es passa a l’any vinent el debat i 
s’intenta buscar altres escoles d’exemple per parlar-ho. 

2. CANVI DE TRESORER
El Jordi Puig plega i s’ha de votar el nou tresorer, que es proposa que sigui el Jordi Sust. 35 dels 
vots a favor i 2 abstencions.

4. CANVI EN LA GESTIÓ DEL MENJADOR
Es va dir que la gestió administrativa del menjador es passaria a l’empresa contractada. L’escola
ha de recuperar la gestió del menjador perquè el consorci ha tret una llei que va sortir el mes 
de març que indica que s’ha de fer així. Si l’escola ho agafa cal fer concurs, i s’haurà de fer plec 
de condicions. Com que no dona temps de preparar-ho per pròxim curs, l’AFA ho gestionarà un 
any més i s’endarrereix el traspàs a escola a curs 2019/20, però hauran de ser les empreses qui 
gestionin la part administrativa i financera igualment.
Ara paguem 7,10 per nen i per llei s’ha de pagar 6,20. A un inici d’escola amb pocs nens 
consorci permet més perquè s’entén que cal més diners per engegar, però ara cal baixar. A on 
repercuteix? Com es pot baixar? AFA busca una solució provisional per un any. Escola volia que 
es repercutís només sobre preu de menú, AFA no vol i demana a les dues empreses que facin 
propostes amb la nova situació de preu. La comissió de menjador ha de trobar la solució per 
baixar preu. 
Es planteja si cal assemblea extraordinària per prendre la decisió. La comissió de menjador ha 
de continuar treballant per això, fer propostes i votar per assemblea o junta. Es farà una 
assemblea extraordinària.



6. Retorn diners aturada de pis
Aturada de país del 3 d’octubre. Què fem amb els diners que va cobrar AFA a famílies i no vam 
pagar a Vatua l’Olla. Es voten les següents opcions i fem constar al costat el resultat:
Es tornen els diners de VATUA 28 vots
Ens ho quedem l’AFA 3 vots
Ho tornem a les famílies 0 vots
Abstencions 6 vots
es decideix retornar els diners a Vatua l’Olla per 28 vots a favor.

Torn obert: 
consell escolar no ens adonem de què passa. Es demana més interacció de dels consellers de 
pares i junta. Falta representant de la junta al consell escolar, es fa crida.
Cal que els consellers estiguin més disponibles.

S’acaba la assemblea a les 20.48

Signat,
Soazig Noirault i Míriam Romeu

Les Secretàries,

Signat,
Anna Oriol Sánchez

La Presidenta,


