ACTA de REUNIÓ
Dia

29 de gener de 2015, a les 18:30

Assistents

Marta Caño

Norma Pena

Laura Fernández

Sílvia Pérez

Ruth Fontelles

Albert Pineda

Virgínia Fusté

Anaís Tarragó

Susana Llapur
Sebas
Excusen assistència

Marta Uriel
Lali Ramos
David Sebastián
Luciana Michelli

Altres assistents
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Resum Assemblea FAPAC-Barcelona
3. Espai de migdia
4. Estat Base de Dades
5. Justificacions de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona (any
Ordre del dia

2014).

6. Avaluació dels resultats del taller de prioritats
7. Proposta de canvis al Butlletí
8. Publicació de les notícies de l'AFA a la Web
9. Campanyes de comunicació
10. Torn obert de paraula.

1. Aprovació de l’acta anterior
No està acabada. S’aprovarà amb la propera

2. Resum Assemblea FAPAC-Barcelona (Equip Econòmic-Vicepresident)
Presenten un nou espai de participació a la web. La web és més fàcil de manegar,
apareixen els temes que més preocupen a les AMPES.
Espai. Comunitat. FAPAC (anunciar-ho al butlletí)

Aquest espai s’anirà nodrint de comentaris
Es faran dues assemblea: al març i al setembre
Van explicar que suposava la LOMCE i que hi podem fer des de la FAPAC.
Queda pendent si ens adherim a la xarxa d’escoles insubmises a la LOMCE. Cal preguntarho al proper Consell Escolar
Novetats fiscals:

•

La nova llei de l’IVA pel 2015 exclou les activitats de l’espai del migdia i extraescolars.
Podem demanar que ens facturin sense IVA (disminueix un 10% la factura del
menjador). S’ha preguntat a les empreses i s’espera resposta

•

L’IRPF pel 2015 torna abaixar, afecta les activitats extraescolars

•

Presentació a hisenda: cada trimestre cal presentar el 111 per l’IRPF, model 347:
declaració d’operacions amb 3rs que facturem més de 3.000 euros l’any, impost de
societats.
Això implica portar una comptabilitat oficial.
Cal decidir si el nostre exercici és segons l’any natural o l’any escolar. Ens aniria millor
aquest darrer cas, però llavors implica modificar els estatuts.
Es proposa pagar alguna cosa a la persona que està fent els models que cal presentar
fins final de curs.
Des de la FAPAC es va proposar contractar un servei de gestoria per totes les AMPES.

3. Espai de migdia (C. Menjador) (20 minuts).
A partir de les queixes recollides es va comunicar a l’escola la proposta de fer una
cooperativa de pares i mares per gestionar tot l’espai del migdia.
De moment es proposa contractar una coordinadora pedagògica. Des de la comissió es fan
una sèrie de propostes que cal canviar:

•

Llista d’assistència setmanal dels monitors amb les faltes justificades

•

Assegurar-nos que tots els monitors de kampiquipugui estan contractats i donats d’alta
a la seguretat social. A través d’una carta de compromís signada per kampiquipugui.
Cal assessorar-nos per saber quina responsabilitat té l’AFA envers als monitors i que
passa si l’empresa no els té contractats.

•

La comissió de migdia té una llista de temes a solucionar que haurà d’assumir la
coordinadora pedagògica

•

Cal elaborar un contracte amb l’empresa de monitoratge deixant clars els punts que
volem

Asssemblea per presentar el projecte de l’espai del migdia i presentar la coordinadors
pedagògica: provisionalment dimarts 3 de març
Junta extraordinària per fer el plec de condicions del menjador: 19 de febrer a les 17h. Es
publicarà al butlletí i es convidarà a les famílies interessades en participar-hi. S’obrirà un
document compartir per anar treballant la informació que trobem i els temes que hem de
decidir a la Junta.

4. Estat Base de Dades
No es pot parlar perquè no ha vingut ningú de la comissió d’extraescolars.

La Ruth convoca la reunió per parlar-ne.

5. Justificacions de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona (any 2014).
6. Avaluació dels resultats del taller de prioritats (C. Recerca).
Es vol avaluar a mitjans de curs a la junta del 19 de març

7. Proposta de canvis al Butlletí (C. comunicació) (10 min.).
Estant treballant per canviar la configuració del butlletí per animar a les famílies que el
llegeixin,

8. Publicació de les notícies de l'AFA a la Web (C. Comunicació) (5 min.).
Cada comissió ha d’enviar notícies del que van fent a la comissió de comunicació

9. Campanyes de comunicació (C. comunicació) (5 min.).
Tipus visual amb temes que cal reforçar (normes pati obert, residus pati obert...)

10. Torn obert de paraula.
-

Com està el tema del pàrquing de bicis de la nova escola? Cal unir esforços entre
comissions?
Des d’externes s’està treballant, cal esperar a la reunió del camí escolar.

-

Cal una presentació de l’AFA per les portes obertes de l’escola.
La comissió de comunicació fa el suport (presentació visual) i l’explicació la fa l’Albert
Pineda

-

Signat,

El 13 de febrer hi ha festa de Carnestoltes. El tema és l’espai. Pel que fa al berenar
s’organitzarà per ambients i es coordinarà a través de les delegades.

Signat,

La Secretària

La Presidenta

