ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

14 de febrer de 2019 a les 19h
Anna (presidenta)
Joke (representant AFA comunitat de grans)
Luciana (pares i mares músics)
Ángeles (comunicació)
Albert (medi ambient)
Raquel (convivència)
Aldana (diversitat)
Nuri (equip econòmic menjador)
Marta (volem institut)
Míriam (secretaria)
Núria (migdia)
Cata (representant AFA comunitat de petits)
1. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
2. Altres temes AFA: greus faltes de respecte, consellers i festa
10 anys
3. Preparació 2ª assemblea

1. Comissions i grups de treball
-Tastets organitzats per la comissió de convivència: s'han apuntat unes quantes famílies, demà
valoraren com va. Màxim 12 famílies per tastet.
No s'han posat d'acord amb els berenars de 6è per vendre'n a l'acabar, per tant ràes fa a part.
Es farà un petit obsequi als talleristes i s'ha comprat material. Gràcies a la mestra de mitjans la
Maria que ha ajudat a trobar pares per fer els tallers.
-Medi ambient. Sostre uralita: s’ha fet reunió amb les escoles Gaia i Leonor Serrano, cal
signatura també de les direccions de les escoles i no només de l'AFA; s’enviaran dues cartes:
una a salut pública (només AFA) i altra al Consorci (AFA). El canvi del sostre es va començar i es
va deixar a mitges fa 7 anys. Cal que la retirada sigui en horari no lectiu.
A banda també que passi pels consells escolars on també està representat districte. L'Albert li
passa a l'Agnès. Intentar posar-ho a l'ordre del dia (Gabriela ho porta). Ho signem com a AFA.
-Medi ambient. Venda embolcalls: Ho venem a festes però medi ambient no vol ser la única
comissió encarregada de la venda. Per les següents festes, els de 6è vendrà menys coses.
-Pati obert: Berenars de 6è. S'ha aconseguit que es faci tot a dintre del pati, la venda de tiquets
i menjar de 6è. Quan s'obri el parc de glòries es planteja tancar el pati obert perquè la gent no
recull i hi ha conflicte amb les activitats següents. La porta és conflictiva.
Si es deixa de fer pati obert es tornen a fer extraescolars a divendres tarda, tot i que avisant
que pot coincidir amb festes.
-Extraescolars. Sou Mònica: es plantegen moltes opcions per aconseguir els diners per pagar el
sou de la Mònica, es pot fer tot per famílies o només una part. Són 7.400 l’any i en tenim
assegurats 3.000 que paguen les famílies amb un euro per activitat.
Una opció és cobrar una part als proveïdors i descomptar-los entre 1 euro i 0,50 cèntims per
nen ja que l'AFA assumeix una part de la gestió, fins ara no s’ha fet però els hi hem estat fent
una part de la feina i cal visibilitzar-los el cost d’aquesta feina de gestió.

També es planteja l’opció que una part del pressupost de l'AFA cada any es destini a la Mònica.
Revisar les hores de la Mònica perquè era càlcul inicial de prova per veure si s’ha encertat.
Opció de convertir els 20€ de paga i senyal en matrícula sent no retornable la meitat, 10 euros.
Tothom està d'acord que cal repercutir a tothom i que els proveïdors també rebaixin (valor
acordat 1 euro). S'ha d'enviar una carta als proveïdors i explicar el cost. Fer-ho amb un correu
de l'AFA a tots els proveïdors.
Presentar a assemblea la proposta per a què s’aprovi.
- Extraescolars. Monogràfic: es presenta un document del monogràfic per aprovar pel consell
escolar.
- Extraescolars. votacions sobre si es mantenen activitats al mes de juny: s'hauria de votar en
assemblea si es fan activitats al mes de juny perquè no tots els proveïdors es poden adaptar a
la jornada intensiva.
- Diversitat i Inclusió. repensar les comissions mixtes: dins la comissió les famílies se senten
frustrades perquè els projectes costen que tirin endavant per les mestres i el ritme de l'escola.
Algunes famílies han marxat de la comissió per això. Es debat com donar-li una volta a això
perquè hi ha gent que té ganes de fer coses i que es troben amb una barrera. A vegades la
comissió mixta està forçada. Cal més autonomia sense passar sempre per les mestres i escola.
El calendari de l'escola és molt apretat i costa de treballar les propostes que s'intenten fer. La
part de gestió fora de horari lectiu hem de poder tirar endavant sense esperar a que ho moguin
les mestres. La comissió de diversitat té la problemàtica que és un tema delicat que l'escola vol
supervisar. Les mares de les comissió parlaren amb les mestres.
- Diversitat i Inclusió. Decret d’inclusió: carta de suport a la carta de les Direccions d'escoles
sobre en nou decret d'inclusió: s'ha presentat les cartes a les direccions i a les AFA es demana
que es doni suport. Missatge escola més AFA dient que ens hi sumem.
- Dones encantades: quin paper han de tenir? És un grup autònom que pot penjar de l'AFA i
publiquem a butlletí nosaltres si els cal.
- Menjador. Vocalia: serà la Patri.
- Menjador. devolució imports migdia: després de la queixa d’una família, hem mirat què
passa a altres escoles. Encants torna 1,40 € a partir del quart dia que es falta en un mes. Escola
Sagrada Família, 3,10 € per dia que no avisen i a partir del segon dia consecutiu es torna import
sencer. Fructuós Gelabert es torna 2,50 € des del primer dia. Gaia no retorna diners. I són
escoles que no tenen prorrogat mensual. No hi ha una normativa general i cada escola aplica
com vol. La normativa actual es manté i si no s'està d'acord es pot modificar any vinent.
- Menjador. impagaments famílies: hi ha alguna família impagat i no per problemes econòmics
límits, la Laura de Vatua explica que la normativa els permet fer-los fora, però s’intenta evitar,
hi ha flexibilitat i es permet pagar flexible. Agnès diu que es faci el que s’hagi de fer i tots hi
estem d'acord.
2. Altres temes AFA
- Greus faltes de respecte i de convivència dels infants a l'escola i possible acció conjunta
AFA-escola: vam rebre un mail de l'Ari molt preocupada per la dinàmica dels nens i amb adults
i que es va accentuar el dia de l'incendi. Preocupació per la falta de respecte i cal muntar
alguna cosa que Ari es proposa a organitzar-ho.

Difícil de gestionar els límits. S'ha de parlar des de l'escola no com a AFA. L'escola va traslladarnos la preocupació. L'Ari i la Raquel de Convivència intenten organitzar-se.
- protocol actuació consellers + proposta de fer una bústia pels consellers Consellers de les
famílies tenen una bústia i la consellera de l'AFA en tindria una altra. No hi ha un protocol de
què es traspassa a consell i què no. Des de l'AFA pensem que els consellers han de representar
interessos generals i no particulars, però intentem no posar-nos-hi. No podem crear un
conflicte per aconseguir aliança entre els 5 consellers però sí que es pot exposar a l'assemblea
que és la nostra voluntat de buscar aliances.
Un conseller ha anat a preguntar a una reunió de comissió a buscar informació. Se li diu que
parli amb la consellera de l'AFA o que vingui a assemblea.
La Gabriela és part de la comissió econòmica a consell, com l'ha de traspassar? Acompanyada
d'ella la gent la pot consultar però no treure-la. A la propera junta la Gabriela ensenyarà les
partides grans. Ens cal saber els tants per cents en què es gasten. Ella no pot traspassar
informació econòmica fora. Dubte de què es fan amb els diners de les jornades pedagògiques,
es diu que no es fa cap despesa de l'associació d'amics dels encants des de fa anys.
Per un problema de forma, com a consellera de l'AFA anava a consell del districte però es va
adonar que no era part del cens definitiu. Llavors no tenim cap informació ni en som membres
ni tenim representació. Cal parlar amb la Núria Gallifa.
- Festa de 10 anys: Ens havien donat dues tarimes i ara es reconverteix en cadires i taules.
Joke i Anna estan molts cansades per temes diversos, i cal buscar suport. No tenen la
disponibilitat que tenien fins ara i cal que el grup entomi temes, si no es fa dimiteixen. Cal
començar a informar que cal renovar la Junta. I cal suport a relacions externes i que no pot
anar la Marta sola a la coordinadora d'afes.
Els terrenys que es subastaven han quedat deserts perquè els promotors tenen por dels
terminis i del 30% i es planteja que potser l'Ajuntament hi parli, el terrenys són de l'Estat. El
30% pot ser per a escola, institut... cal aprofitar l’oportunitat.
3. Pendent última junta
- tema econòmic: s'ha traslladat la proposta de comptabilitat a Mònica? Encara s'ha de reunir
la Nuri amb ella.
4. Preparació propera assemblea socis
Hem de canviar la data de l'assemblea serà el 13 de març a les 18,30h. Noticia feta pel proper
butlletí i sol·licitud de canguratge a Kampi.
Ordre de dia assemblea:






Extraescolars. Dues votacions: extraescolars a juny i sistema pagament gestió
extraescolars
SOS Menjador
Participació econòmica de les famílies a l’escola (vetlladors etc): cal fer números des de
tresoreria i fer revisions. Ens calen els números dues setmanes abans mínim.
Presentar a Gabriela com a representant de l’AFA al Consell escolar.
Renovació junta de l’AFA pel curs 2019-20

Propera junta: 06/03 a les 19h i propera assemblea de socis: 13 de març a les 18h30.

