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DATA  24/10/2019 (19h-22h) 
  

ASSISTENTS 

Mar Castellví (Presidenta) Raquel Freixes (Vocal convivència) 

Montse Caballé (Vicepresidenta) Ivan Luque (Vocal dinamitzador-enllaç)  

Bea Beza (Secretària) Cristina Romero (Tresorera) 

Paul Deschamps (Secretari) Céline Stella  (Medi Ambient) 

Cinthya Villafaña (Tresorera) Gabriela Parra (Consellera Consell escolar) 

Marta Uriel (GT Volem Institut) Sara Mérida (Representant-enllaç petits) 

Soa Noirault (Co-Vocal Diversitat)  
 

PUNTS ORDRE DEL DIA 

1) Aprovació Acta Junta setembre 
2) Suport Mònica de Kampi Ki Pugui 
3) Casal d’Estiu 2019: Resposta a queixa 
4) Consell Escolar 
5) Pressupostos: tancament 18-19 i pressupost 19-20 
6) Comissions: Membres/ objectius 19-20/ Pressupost 
7) Ordre del dia de l’assemblea (7 nov) 
8) Punts pendents de la junta anterior i altres 
9) Foto Junta per web 

 
 
*******   *****   ****** 
 

1) Aprovació Acta Junta setembre 

Es procedeix a l’aprovació i signatura del document, que es penjarà al web de l’escola. 

2) Suport administratiu Mònica Saura 

Cal que la propera assemblea es torni a votar i consti acta que l’assemblea que la Mònica tingui poders del banc per a 
operacions bancàries AFA. Ja estava validat per Junta anterior, però el banc ens requereix una acta d’assemblea amb la 
nova junta.  

3) Casal d’Estiu 2019: resposta a queixa 

Rebuda la resposta de Kampi Ki Pugui, es debat i s’acorda que es proposarà a Kampi Ki Pugui l’enviament d’una enquesta 
durant els propers 15 dies. Se’ls hi proposarà una enquesta ja treballada a fi que la validin i facin aportacions per a fer ells 
l’enviament a les famílies  participants. Així mateix, els oferim des de l’AFA ajudar-los durant el buidatge i tractament de 
les respostes. Amb aquesta acció es pretén tenir més dades sobre l’opinió de les famílies.  

4) Consell Escolar 

La Gabriela, com a representant al Consell Escolar, trasllada a la Junta els aspectes més rellevants del darrer Consell (veure 
detall a l’acta corresponent del Consell Escolar). 
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5) Pressupostos: tancament 18-19 i pressupost 19-20 

Es presenta el tancament del curs anterior: Les despeses gairebé doblen els ingressos per quotes. Per tant, per aquest 
curs s’acorda que el pressupost actual s’ha de fer en base a les quotes.  

Pel que fa a la primera versió del pressupost del curs actual, es comenta que respecte l’exercici anterior hi ha un descens 
de 1700 eur en ingressos de quotes. 242 famílies han pagat (any passat 276 famílies). Es revisarà si hi ha hagut algun 
problema amb els càrrecs i números de compte. D’altra banda, per assegurar que no hi ha descens en el nombre de 
famílies sòcies, es proposa incloure regularment al Butlletí, les accions concretes que es paguen amb fons de l’AFA. En la 
mateixa línia es faran crides específiques per demanar col·laboració per a tasques concretes. 

Les tresoreres informen que s’ha fet un lleuger ajust a la baixa del pressupost en determinades comissions per poder 
complir amb el pressupost general.  

S’inclou una partida de 1.600 eur per a donar suport a hores de vetlladors, tal com demanava l’escola. Aquesta partida 
està pendent d’aprovació a l’assemblea del 7 de novembre (veure punt 7 de l’acta). 

6) Comissions: Membres/ objectius 19-20/ Pressupost 

Es comenten els objectius de les comissions presents o que han estat  enviats prèviament (Convivència, Migdia i 
Diversitat). Com en manquen alguns, es demanarà a cada comissió que enviï a l’Ivan els objectius/ pressupost/ 
membres per fer la presentació de les comissions a l’assemblea del dia 7-nov. 

Es comparteix amb tota la junta per whatsapp el quadre de mestres de cada comissió (Montse). S’inclourà a la presentació 
de l’assemblea.  

Es comparteix amb tota la junta per whatsapp el pressupost inicial ajustat de cada comissió (Cinthya). 

Pel que fa als fulls d’apuntar-se a comissions (Comunitat de petits) es parlarà amb cada mestra per recollir-los. També es 
preguntarà a la Mònica com s’han gestionat els fulls rebuts directament a l’AFA.  

 
7) Ordre del dia de l’assemblea (7 novembre) 

 
S’acorda el llistat de punts a tractar a la propera assemblea, del 7 de novembre a les 19h: 
 
1) Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2) Presentació de la Junta 
3) Presentació membres, objectius i pressupostos de les Comissions 
4) Poders Mònica Saura per operacions bancàries 
5) Suport econòmic per a vetlladors.  
6) Aprovació de pressupost 2019-2020 (votació) 
7) Precs i preguntes 
 
Al butlletí d’aquesta setmana s’enviarà la convocatòria i al proper l’ordre del dia. Es consultarà a Kampi si hi ha 
possibilitat de canguratge i en tot cas si hi ha quòrum assumir-ne el 50% del cost.  
 
8) Punts pendents de la junta anterior i altres  

 
- Vetlladors: Tractat al punt de pressupost i de l’ordre del dia de l’assemblea.  
- Amics dels Encants: Pendent de rebre informació de la direcció de l’escola.  
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Sobre aquests dos punts, s’acorda que es comunicarà a la direcció de l’escola la proposta d’assumir cost de vetlladors  de 1.600 eur a 
la propera assemblea, quan es disposi d’informació sobre els ingressos i despeses de l’associació d’Amics dels Encants. 

Es proposa que es puguin fer accions relacionades amb el fil conductor del curs, sobre el “Dret a viure en un entorn saludable i 
sostenible” . Es tractarà amb les Comissions.  

 

9) Foto Junta per web 

Queda pendent aquest punt, que es durà a terme el dia de l’assemblea.  

 

Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 22h. 


