
 
 

ACTA de la 2a Assemblea de sòcies i socis de l’AFA del Curs 2019-2020 

Data 25 de juny de 2020 a les 18h30 

Assistents 46 famílies 

Ordre del dia 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (07/11/2019) curs 19-
20. (VOTACIÓ) 

2. Gestió de l'AFA durant el confinament (gestió quotes extraesco-
lars, gestió quotes migdia, ajuda famílies). 

3. Estat de les Comissions i situació crítica de: migdia, extraesco-
lars, comunicació, festes i GT Relacions externes. 

4. Tancament comptable de pressupost 2019-2020: Propostes per 
a reubicació pressupostària. (VOTACIÓ): 

4.1 Ajuda necessitats bàsiques famílies 

  4.2 Ajuda viatge de 6è 

5. Torn de paraules. 

 
  
Prèviament a l’inici formal de l’assemblea, es comenta a totes les famílies assistents, el 
fet que, durant el confinament, s’ha treballat en mode on line per a juntes i per a preparar 
aquesta assemblea. 
En període d’estat d’alarma i en previsió de no poder celebrar l’assemblea 
presencialment es va convocar per a celebrar-la a través de la plataforma google meet 
doncs en aquell moment encara estava vigent l’estat d’alarma. 
 
En finalitzar l’estat d’alarma i no estar recollit als estatuts de l’AFA de l’Escola dels 
Encants la possibilitat de celebrar una assemblea “on line” així com no haver pogut fer 
la consulta prèvia a les famílies sòcies, es demana a les famílies assistents si estan 
d’acord a fer l’assemblea “on line”. 
Es procedeix a fer la consulta: S’aprova per unanimitat poder fer l’assemblea “on line”  
 
  ****  ****  ****  **** 
 
Es procedeix a fer la benvinguda i introducció de l’assemblea, destacant que és possible 
que les opinions sobre la gestió de la situació siguin diverses, algunes vegades 
compartides, altres no tant,  i destacant que la junta i comissions ho han fet de la millor 
manera que han sabut, tenint en compte que, com tots vosaltres, som pares i mares, 
amb una situació sobrevinguda plena de desconeixement i preocupació.  
Es fa un agraïment a totes les companyes i companys de l’AFA la seva dedicació i 
treball. D’altra banda, es destaca el treball i contacte amb l’equip de Vatua l’Olla, tot 
agraint-los el compromís amb el projecte que fa uns anys van crear i l’ajuda 
desinteressada que han ofert a les famílies de la nostra escola que més ho necessiten.  
Agraïments a tot l’equip de Kampi Ki Pugui per fer mans i mànigues per poder mantenir 
el Casal d’Estiu i oferir als infants un lloc de trobada I d’esbarjo, tan necessari arrel de 
la situació viscuda i en especial a la Mònica Saura que ens ajuda en gestions 
administratives de l’AFA.  
Finalment un agraïment especial a l’equip directiu de l’Escola, Susanna, Míriam i Alba, 
amb qui s’ha treballat colze a colze, que han estat en tot moment al costat de l’AFA 
disposades a resoldre dubtes, i molt atentes perquè els dies de confinament fossin el 
més lleu possible per tots els infants i famílies de l’escola. 
 



 
 
Es dona pas a una salutació de l’equip directiu sortint de l’escola, que trasllada 
agraïments i comiat a totes les famílies de l’escola. 
 
L’equip directiu entrant, saluda als assistents i vol transmetre la il·lusió i les ganes de 
continuar amb el projecte. Comenten que els agradaria compartir amb les famílies el 
projecte educatiu dels propers 4 anys, de manera presencial, i que miraran de veure 
quines possibilitats tenim a principi de curs.  
 
1.Aprovació acta anterior 07/11/19 
 
Es realitza votació i s'aprova per unanimitat (100% dels vots) l'acta de l’anterior 
assemblea, que es penjarà al web de l’escola i també (excepcionalment) s’enviarà per 
e-mail a l’estiu. 
 
 
2.Gestió de l'AFA durant el confinament (gestió quotes extraescolars, gestió 
quotes migdia, ajuda famílies). 

Es traslladen detalladament les activitats extraordinàries dutes a terme per l’AFA, que 
s’han anat informant a través de correus electrònics, pel que fa als punts esmentats de 
quotes extraescolars, quotes migdia i ajuda a famílies per a situació d’emergència 
alimentària. La informació detallada es troba a l’Annex d’aquesta acta.  
 
 
3. Estat de les Comissions i situació crítica de: migdia, extraescolars, 
comunicació, festes i GT Relacions externes. 

Les Comissions presenten estat d’accions segons els objectius de l’any i l’estat de 
comptes. Moltes de les activitats que estaven programades pel curs, degut al 
confinament no s’han pogut dur a terme. 

Hi ha algunes comissions que fan una crida a la participació i implicació de més famílies 
o no podran tirar endavant el curs vinent.  

Veure detall de cada Comissió a l’Annex de l’acta. 

 
4.Tancament comptable de pressupost 2019-2020: Propostes per a reubicació 
pressupostària. (VOTACIONS): 

Es comenta estat final del pressupost (a manca d’alguna factura final menor d’aquest mes).  

Aquest any és el primer que es presenta l’impost de societat i també el sou de la Mònica que surt 
d’extraescolars que és d’on ha de sortir perquè és la feina majoritària que fa.  

Queda disponible un saldo de 12.200 eur. 

L’import actualitzat de les donacions per ajuda a menjar de famílies de l’escola és de 5.480, doncs 
han entrat un parell de donacions de darrera hora. 

No s’han passat les quotes de l’AFA pel curs vinent perquè es considera que ara no és el moment 
i es farà a setembre.  

Es comenta que la majoria del romanent quedarà pel curs vinent, i es comenta que hi ha un parell 
de propostes de reubicació de pressupost. 

 

4.1 Ajuda viatge de 6è (VOTACIÓ) 

Els infants ara no han pogut fer el viatge de fi de curs i etapa, ni molts dels berenars per recollir 
diners. Les famílies s’han mogut perquè els alumnes poguessin fer el viatge al setembre i el 



 
 
comiat. Es demana una aportació per monitor extra de 100 eur doncs no hi aniran mestres. 
S’aprova aquesta aportació de 100 eur amb: 

95% de vots A FAVOR  
5% vots EN CONTRA  
 

4.2       Ajuda necessitats bàsiques famílies (VOTACIÓ 

Es trasllada una proposta que ha arribat fa pocs dies de l’escola proposar si ens podríem fer 
càrrec d’una setmana extra de casal per a 11 infants en situació de vulnerabilitat amb un import 
de 1.320 eur. S’aprova per: 

80% vots A FAVOR 
20% vots EN CONTRA 
 
Hi ha una tercera VOTACIÓ de darrera hora, per autoritzar a l’AFA a mobilitzar en cas 
necessari a una partida del pressupost assignat a comissions, per a emergències socials 
finalistes, relacionades amb crisis sociosanitàries de la Covid-19, sempre que siguin 
accions finalistes per a famílies i infants de l’escola, no per estructura. S’aprova per: 
 
92% vots A FAVOR 
8% vots EN CONTRA 
 
5.Torn de paraules. 
 
Pel que fa a les quotes voluntàries del migdia d’aquests mesos. Es demana informació 
de com ha gestionat Vatua l’Olla els recursos, i en concret si s’ha distribuït l’ajuda amb 
Kampi Ki Pugui pels monitors i en general les persones treballadores.  
No es disposa del detall d’aquesta informació però es traslladarà la consulta a Vatua 
L’Olla i es donarà resposta *. 
 
Una alta família agraeix tota la feina feta en relació a l’ajuda a famílies que podien 
necessitar suport alimentari urgent. Incideix en que, de cara a futur, s’hauria de vehicular 
a través de l’escola cap a Serveis Socials o entitats socials que estiguin fent aquesta 
tasca. No només per alimentació sinó per altres necessitats. Es respon que aquesta 
acció s’ha fet de maner puntual per una emergència alimentària, però que no s’ha 
d’allargar. Això ja es va traslladar a l’escola fa unes setmanes i l’equip directiu va parlar 
amb la treballadora social de l’escola, que va donar les indicacions que després es van 
transmetre a totes les famílies beneficiàries d’aquesta ajuda per adreçar-se als canals 
específics de l’administració o les entitats socials del tercer sector.  
 

Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió a les 20h. 
 

Signat, 
 
 
Paul Deschemps                      
Secretari   
 
 
Bea Beza i Fredes 
Secretària 

Signat, 
 
 
 
 
 
Mar Castellví i Puig 
Presidenta 

 


