ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Excusen assistència
Altres assistents
Ordre del dia

21 de Setembre de 2017 a les 21h
Anna (presidenta)
Joke (vicepresidència 3 i grup Volem l’Institut!)
Soa (secretaria i comissió de convivència)
Jordi Puig (tresoreria)
Albert (tresoreria i vicepresidència 2)
Jordi Sust (vicepresidència 2)
Bernat (vocal, comissió menjador i vicepresidència 2)
Àngeles (comissió comunicació)
Cata (vicepresidència 1)
Lia (comissió extraescolars)
Virginia (comissió biblioteca)
Aldana (diversitat)

1. Conflicte laboral a l’empresa de cuina Vatua l’Olla
2. Informació a la Junta sobre el judici per la denúncia
interposada per l’Escola a un pare de l’escola.
3. Traspàs d’informació del Grup de Treball Volem IES
4. Revisió de l’estat de comptes
5. Presentació dels pressupostos de les comissions i altres
temes que aportin les comissions

I. Conflicte laboral a l’empresa de cuina Vatua l’Olla
La ex-treballadora de la cuina Norma Peña, mare de l’escola, demana a parlar amb l’AFA del seu
acomiadament per part de l’empresa Vatua l’Olla ja que pensa que com a contractant de
l’empresa, l’AFA ha de saber el que va passar. Segon ella és un acomiadament improcedent
però no es va indemnitzar com a tal. Vol tornar el seu lloc de treball.
Vatua l’Olla compta amb 5 socis: Marc i Oriol que tenen el 70%, Laura, Lluís i Jordi que tenen
cadascú un 10%.
Norma portava 4 anys treballant a la cuina i formava part dels treballadors que van ser
subrogats quan Vatua l’Olla va començar a gestionar el servei de cuina. Tenia un contracte fix
discontinuat de 30h setmanals.
A les 21:30 ve la Laura, responsable de l’empresa Vatua l’Olla i també mare de l’escola, a parlar
del conflicte. L’acompanyen en Lluís i Jordi, socis de l’empresa i cuiners a l’escola.
Tot i que és conscient de que el conflicte no s’ha gestionat de la millor manera, refereix que al
nivell legal s’ha fet tot el que li va recomanar la gestora de l’empresa.

A les 22h marxen i comença un torn de discussió de la Junta sobre aquest assumpte: acordem
que l’AFA no pot ser jutge ni arbitre però, com a contractant i gestora de l’espai del migdia, ha
de vetllar pel respecte dels drets dels treballadors i de certs valors socials.
Proposarem una mediació externa pel que fa al conflicte que oposa a la Norma amb l’empresa
de cuina i, d’altra banda, es convocarà a tots els socis de l’empresa per recordar que certs
aspectes del Plec de Condicions del Servei de cuina com la coordinació entre l’empresa i l’AFA
(així com amb l’equip de monitoratge) i les mesures de responsabilitat social, entre altres.
II. Informació a la Junta sobre el judici per la denúncia interposada per l’Escola a un
pare de l’escola
El 12/09 a les 18:45 es van convocar a les famílies de la Comunitat de mitjans del Curs 20162017per parlar d’un conflicte a la reunió de finals de curs, arran del qual l’Escola va denunciar
un pare. El judici va ser el 14/09 i lamentem que només 9 famílies van acompanyar a les
mestres aquell dia per donar-los suport.
III. Traspàs d’informació del Grup de treball Volem IES
L’Anna ens fa un resum de les darreres reunions del grup de treball arran de la reunió que va
tenir l’Escola amb el Consorci al juliol i amb el Sr. Jordi Mata ( Ajuntament de Barcelona).
L’objectiu és que l’IES Angeleta Ferrer pugui obrir (sigui com sigui) el proper curs per donar
sortida als alumnes de 6è.
La informació està penjada a la web de l’Escola: http://www.escoladelsencants.cat/noticiesafa/item/385-com-va-l-institut-la-lluita-es-angeleta-ferrer
IV. Revisió de l’estat de comptes
Amb el cobrament de les quotes del curs 2017-2018, disposarem d’uns 21.000€ dels quals
haurem de restar les despeses de l’any.
Necessitats de l’Escola:
No ens han confirmat res encara (l’Anna s’ha de reunir amb l’Agnès la setmana que ve) però en
principi demanen un reforç de 10h /setmana pels vetlladors (representa uns 5.000€ l’any) i un
auxiliar d’anglès. L’Anna demanarà a l’Escola que ens faci una proposta per poder valorar si
podem assumir la despesa o no (nº d’hores a la setmana, si l’haurem d’assumir cada any o no,
etc). Es votarà en la propera assemblea de l’AFA.
També demanarem més transparència en quant a com es gasten els 270€ de material, els
diners per les colònies i els 6,5€ que abonen les famílies de 1 r per la piscina obligatòria.
Bernat s’encarregarà de demanar a l’EScola el detall dels càlculs d’aquests 6,5€ per revisar si
són correctes i per redactar un escrit que es penjarà a la web ja que a cada curs hi ha dubtes i
neguits d’algunes famílies.
V. Presentació dels pressupostos de les comissions i altres temes que aportin les
comissions

•

•

•

Comunicació: han de tornar a fer els càlculs per presentar a l’assemblea (nou disc dur
extern i nou vídeo de l’Escola). Del tema de contractar una persona per organitzar les
fotos antigues de l’Escola es valora que no és una prioritat ara mateix i que necessitem
saber quantes fotos són i si són de l’Escola o de les famílies.
Biblioteca: fa temps que des de la Comissió es va veure la necessitat de tenir una
persona fixa un cop per setmana unes 4-5 hores per fer-se càrrec de tots els temes
relacionats amb la "biblioteca" de l'escola. Des de la comissió es donaria tot el suport a
aquesta persona, però creien que hi ha d'haver una dedicació constant, que els pares
de la comissió no poden assumir. Alguns dels temes dels quals se n'encarregaria seria:
catalogar; folrar llibres; fer seguiment de llibres malmesos i donar-los de baixar; donar
suport a les mestres pel que fa a compres; dinamització, activitats, etc, fer seguiment
de la ubicació dels llibres; estar al cas de les novetats i necessitats dels ambients, etc. El
perfil que busquem és un estudiant o amb estudis finalitzats de Biblioteconomia, Grau
o Màster de biblioteca escolar. La despesa aniria a càrrec de l'AFA i serien uns 40€-50€
per setmana, que al cap de l'any seria el mateix pressupost que van tenir assignat
aquests últims anys: uns 1.600€ per curs aprox. Per un tema de gestió la persona ha de
ser autònom o facturar com a tal. Des de la junta donem suport a la proposta però
pensem que s’hauria de revisar la proposta econòmica que es faria (10€ sembla poc
per una persona graduada) amb un màxim de 2.000€ l’any. També vol dir que serà
l’Escola que haurà d’assumir totes les despeses de llibres.
Grup de la diversitat i inclusió: el curs passat van obtenir 2 subvencions per temes de
sexualitat (1124€) i bullying (2400€). L’ajuntament pagarà el 50% de les despeses, o
sigui 3524€, però a la condició que abans del 31/12/2017 ens gastem la mateixa
quantitat en tallers, activitats i material relacionat. Una part ja es va gastar a finals dels
curs 2016-2017 amb els tallers de sexualitat i llibres. A més a més tenen un projecte
d’inclusió a travès de les arts i el teatre: l’ajuntament pagaria el 50%, l’AFA el 25% i
l’Escola el 25% restant. Continuaren demanant la col·laboració dels assistents als tallers
en forma de donacions que es podran utilitzar per altre activitats de l’AFA.

•

Grup Volem Institut: 1000€

•

Extraescolars: 0€. Encara tenen un superàvit de cursos passats i només fan petites
despeses de material. Es fa una crida a nous pares i mares a la comissió per gestionar
les activitats (l’ideal és una persona per activitat). Faltarien 2-3 persones.

•

Convivència: 400€. Dependrà de les necessitats de l’Escola per les xerrades a les
famílies. Ja es faran prou esdeveniments amb el Grup de la Diversitat i no volen
carregar les agendes ja ben plenes de tothom. Segur: 90€ de càtering per les jornades
de portes obertes. La resta d’activitats no impliquen despeses en principi: camí escolar,
mercats d’intercanvi, recapte d’aliments. Només mans!

•

Festes: 1500€? No ve ningú de la comissió però és el que van tenir l’any passat.

•

Música: ?? No ve la Luciana.

•

Espai de migdia: cada any tenen un remenat de uns 9.000€ que poden utilitzar per
grans projectes com el de insonorització del menjador. El projecte d’aquest curs és de
millorar l’hora del pati al migdia. Bernat demanarà la Miriam números exactes de
quants infants es queden a dinar per comunitats per saber si paguem un monitor més
per fer baixar la ràtio.

Acordem convocar la 1ª Assemblea de l’AFA del Curs 2017-2018 el dijous 19 d’octubre a les
19h. Soa farà la noticia pel Bulletí de la setmana que ve. El dia de l’Assemblea anirà canviant
per garantir l’assistència de les famílies. En quant a l’horari és més díficil ja que el gimnàs està
ocupat amb les extraescolars.

