ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

31 de maig de 2018 de 19h a 22h30
Anna (presidenta)
Joke (vice presidenta, Volem l’institut! i representant AFA comunitat
de grans)
Jordi Sust (representant AFA comunitat mitjans)
Ariadna (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Gabriela (festes)
Bernat (migdia)
Nuri (equip economic migdia)
Cata (representant AFA comunitat petits)
1. Quotes AFA i piscina
2. LOPD
3. Representació AFA i balanç del curs
4. Temes de les comissions
5. Tresoreria

1. Quotes AFA i piscina
- piscina: com a junta validem que l’AFA continués fent la gestió. Parlar amb la Mònica per
revisar com ho cobrem a les famílies. Qui fa la noti a les famílies? Demanarem a l’Escola que ho
notifiquin ells.
- quota a les famílies: pendent pels curs vinent. No és una prioritat.
2. LOPD
Estem fora de la legalitat. Demanarem si alguna persona voluntàriament vol posar-se amb el
tema (demanar suport de la FAPAC).
3. Representació AFA i balanç curs
- Consell Escolar: crida via butlletí per buscar un representant de l’AFA en substitució de la
Montse.
- Continuïtat vocals: NO continuen:
Ariadna: són molts anys, ja no ho fem amb gust, sinó el que ens demana l’Escola i problemes
de comunicació amb les mestres. Vol emprendre altres projectes.
Laura de festes: de moment ho assumeix la Gabriela. Son 5 a la comí.
Bernat (migdia): vol deixar de ser vocal però continuar a la comí.
Lia (extraescolars): s’ho està plantejant.
- Balanç general: aquest curs no hem pogut fer coses creatives perquè hem apagat focs, fer
coses de gestions, etc. Hauríem de fer una assemblea amb els socis per definir entre tots i totes
que volem fer com a AFA, participació econòmica, etc.
Al juliol es farà una reunió amb l’escola per fer avaluació del que s’ha fet amb les comi i
planificació del curs 2018-2019. Haurem de ser més realistes.

Relació ara amb l’Escola està complicada. Les famílies tenen desconfiança envers l’escola i les
mestres salten de seguida que les famílies fan una pregunta o un comentari, es senten
criticades i poc valorades. Exigència de les famílies també.
4. Temes de les comissions
- Extraescolars
Amb jornada intensiva, l’horari de les activitats son un problema ja que alguns proveïdors si qe
poden avançar l’horari de l’activitat però altres no. Descontent d’algunes famílies perquè han
de renunciar a la activitat al juny tot (moltes baixes) o pagar acollida. Proposta de la comi: que
s’elimini l’activitat al juny. Junta: proposa que es mantengui l’horari sempre igual. Acordem que
a la primera assemblea de socis de l’AFA votarem.
200 i pico de nens fan extraescolars. S’ha de fer un canvi en la gestió perquè es molta feina i
molt rudimentari (excels, etc). La Nuri diu que les 2 noves incorporacions de l’equip econòmic
podria donar un cop de mà. Les gestions que han de fer les voluntàries de la comi: resoldre
dubtes de les famílies, gestions amb el monitor, seguiment de les subvencions (5 cops al any)
per obtenir 10.000€, control econòmic (altes i baixes de l’activitat), etc. Les inscripcions haurien
de començar el 8 de juny i hem de dir si hi ha pujada de preu o no. És molt precipitat.
Noves activitats: teatre, robòtica, música, art (encara no està definit per tant si es fa, seria pel
setembre). El Consell Escolar ha d’aprovar-les.
Tema dels diners que paguem a la Cheli per obrir les portes a la sortida de les extraescolars:
han de fer números per saber si amb els 20€ de paga i senal serà suficient.
- Espai de Migdia:
Aquest curs 4 dies de vaga i eleccions → a l’assembla ja s’aprovat com es retornen del diners.
Traspàs econòmic: ens assegurem del canvi del preu de menú (escenari amb 6,2€ o 6,8€). S’ha
fet la consulta al Consorci.
No es posen d’acord entre Kampi i Vatua per la gestió durant 1 curs. Hem de posar un termini
perquè prenguin una decisió sinó l’haurem de prendre nosaltres.
A la darrera reunió de la comi va venir tothom i l’assessora i va ser molt positiu. Acord: s’ha
passat un excel (full econòmic) i entre la Mònica i les empreses hauran de posar les dades i la
Nani farà recomanacions de canvis i al juliol propostes de contractes per monitoratge i cuina.
Els plecs de condicions pel curs 2019-20 seran gairebé fet amb tot això.
Comunicació a les famílies: com a Junta farem una proposta única i es votarà en Assemblea si
s’accepta o no.
El grup de l’associació de menjar ecològic: van fer una jornada i va ser molt positiva.
Cata pregunta si s’ha fet una avaluació de la pared?
- Manetes i cura del pati: van ser 5 famílies i 3 mestres: poca assistència i falta de cura: l’Ari va
fer un email a la resta de la comi sobre aquest tema: mestres ho parlaren amb Claustre. Ara
estan d’avaluació per tant complicat que ens contestin. L’Agnès va dir que intentaren posar més
barreres (jardinera, etc).

L’Escola vol donar preferència al pati obert sobre les activitats. De moment el farem el
divendres i desprès valorarem si el fem altres dies alternant pati obert i extraescolars. Hi ha
d’haver una co-responsabilitat de tots i totes perquè els voluntaris no poden fer de policia. Ho
explicarem a la assemblea i s’actualitzarà la normativa del pati obert conjuntament.
- Festes: acollida a les noves famílies → l’Escola dirà alguna cosa a la Gabriela. Debat de si fem
alguna cosa com a Benvinguda.
- Jornada continuada: el grup treballa de manera paral·lela a l’AFA. 147 respostes a l’enquesta
de jornada continuada: 50 pel sí, 35 no, 15 no es pronuncien.
5. Tresoreria
La Nuri va parlar amb el Carles del romanent: l’AFA hauria d’haver avisat a Hisenda cada any
però no pagar res i tenir llibres de compte… (impost de societat). Si ho presentem, hem de
presentar 4 anys o no presentar res però amb la possibilitat de que un dia Hisenda ho reclamés
(sanció + imposts de 9 anys que no hem pagat).
El que és segur és que l’any vinent, hem de fer llibres comptables. Carles pot cobrar uns 40€
l’hora per fer la feina per posar-nos al dia, no arriscar una multa i no passar la pilota a la
propera junta.
Model 35: certificat de situació censal (hem de fer el certificat digital).
Pressupost per a les famílies de 6è: Les famílies s’encarreguen del sopar. AFA: vídeo + fotos
impreses. S’hauria de fer una partida pressupostaria cada any pel regal pels nens: lavanda el
dia de la festa de final de curs.
Joke s’encarregarà de fer regal a les mestres i cap d’estudi que marxen. Que sigui igual per a
totes. Pressupost de la compte de l’AFA.
Escola demana que paguem el curs vinent des de l’AFA: auxiliar de conversa d’anglès, tallerista
(per exemple taller de costura) i més hores pels vetlladors. Ho haurem de plantejar a la propera
assemblea. Hem de tenir clar els números per saber el podem pagar o no i si és sostenible en el
temps per poder obrir el debat a l’assemblea. Que es facin preguntes abans per correu que fem
arribar a l’escola perquè preparin les respostes i que les presenten a l’assemblea.

Es tanca la reunió a les 22h30.
Propera junta: No posem data. Pendent de trobar-nos quan acabi el curs.

