ACTA de Assemblea de socis de l’AFA
Dia
Assistents
Ordre del dia

I.

19 d’Octubre de 2017 a les 19h
33 assistents
1. Aprovació acta anterior
2. Balanç econòmic 2016-2017
3. Objectius i pressupost de les comissions de l’AFA 2017-2018
4. Espais del migdia: pressupost, obres i altres
5. Pressupost de Vetlladors
6. Conflicte Vatua l’Olla
7. Torn de paraula

Aprovació acta anterior:

Es pregunten si hi ha esmenes. No hi ha cap. S’aprova amb 25 vots a favors.
II.

Balanç econòmic 2016-2017

S’ensenya un esquema referent al curs 2015-2016 i curs 2016-2017. Es comenta que a festes es
van gastar més diners (s’ha oblidat d’afegir els diners de Miramundo: 600€ + IVA). També es
comenta que a diversitat falten 100€. De música també falten 200€ com a resultat d’una
formació als músics (estaven pressupostats).
Es comenta que s’han tornat 2200€ de subvencions que no s’han gastat. També es diu que
falten diners de diversitat però es contesta que els de diversitat es pagaran al proper trimestre.
Els números no es poden tancar perquè s’han de revisar. Es revisarà per part de l’Albert i el
Jordi i a la propera reunió d’AFA s’aprovaran.
També es fa un incís sobre que el compte del menjador és un compte apart del de l’AFA.
Es mostra el pressupost d’aquest any. L’import de les quotes no és real i es passarà al mes de
novembre.
També es visualitza el pressupost per comissions. Es fa un apunt a diversitat: són 7000€ perquè
quan paguem 3500€ ens tornaran els altres 3500€. Les aportacions de l’escola són de 5300€
per vetlladors. Pregunten què són els Vetlladors: Professionals que atenen infants amb
necessitats especials. S’ha de mirar com es pot solucionar el poder pagar els vetlladors. Durant
anys l’AFA era “rica” però cada cop menys (la quota s’ha mantingut i el número de famílies ha
pujat). Es demanar un auxiliar d’anglès i no el podem pagar (potser aquest any però el proper
no). Quan l’escola era petita es podia fer amb voluntaris però ara no es pot cobrir.
Es pregunta per la comissió de Recerca i Innovació: cada any trobava subvencions que no
s’utilitzen i s’han de tornar els diners. Així que s’ha canviat per un Grup de Treball.
III.

Objectius i pressupost de les comissions de l’AFA 2017-2018

-

Comissió de Festes (1000€): S’encarregarà de la Firafa, de la festa d’hivern, la festa
d’estiu (que inclou el comiat de 6è) i carnestoltes. Es comenta que la Comissió de
Festes no dóna per tanta festa. Com a junta es proposa que la festa de comiat la
prepari un grup especial (per exemple: els de 5è). Es vol impulsar la participació a la
Firafa.

-

Comissió de Convivència (400€):

-

o

Portes obertes amb les famílies

o

Acollida per noves famílies

o

Intercanvi de llibres per Sant Jordi

o

Xerrada d’interès: sorgeix de les famílies i de l’escola (matemàtiques, mossos
xerrada sobre consciència a Internet).

o

Els diners bàsicament són per les xerrades.

Grup de Treball i Diversitat : Fa un any i mig va néixer Inclusió i Diversitat a través
d’alguns pares amb ganes. A d’altres escoles van veure que aquesta comissió només hi
havia pares amb nens amb problemes. Faltaven Vetlladors. L’escola té un model molt
bo per la inclusió. Al març de 2016 es penja un document amb aquesta informació i
alguns objectius:
o

Donar suport a les famílies amb necessitats trobant algun professional.

o

Educar sensibilitzant en la diversitat a través dels ambients, les famílies i el
barri.

o

Donar suport a l’equip docent i directiu per les mancances.

Des de direcció es va demanar BBDD de professionals/entitats i contes/llibres en
relació a la diversitat. Això va ser fa un any i mig.
Ara són 17 i 3 mestres de l’escola (una per cada comunitat). Actius en són 2. La propera
reunió la tenen el dijous que ve.
Al 2017 han presentat dues subvencions:
o

SexEduca.

o

Diversitat i inclusió.

L’AFA aporta l’altre 50€ de la subvenció. Aquestes subvencions es volen allargar durant
tot el curs però la subvenció és per anys, no per cursos. Es vol trobar la manera de
poder fer-ho la llarg de tot el curs.

De moment han fet:
o

BBDD de material, bibliografia, vídeos, professionals i entitats.

o

Comprat material: llibres i contes (ho ha assumit Biblioteca).

o

Tallers a grans: s’ha treballat identitat i mort a les famílies.

o

S’ha col·laborat a fer caixes de Recerca a la Comunitat de Grans.

o

Conferència AS (penjada al Youtube)

o

Tallers a grans

o

Reunions a altres escola.

Ara s’està:

-

o

Ampliant BBDD.

o

Tallers associació Trama. Per cada ambient 3 sessions.

o

Tot això ho subvenciona el districte.

o

Diversitat a través de l’art.

o

Dijous gastronòmics: famílies del món.

o

Co-educació.

o

Gestió: Gestió de subvenció i recerca de fons de finançament.

Comunicació: Donen suport a l’escola en temes gràfics/audiovisuals i a festes. Filtre cap
al butlletí. Aquest any:
o

Actualitzar vídeo de l’escola

o

Regal pels que marxen de 6è (vídeo de comiat). Però són molt pocs. S’esperen
a la Firafa a veure si s’apunta algú.

o

Reunió la proper setmana.

o

Diners: Els dedicaran a:


2 discs durs



Organitzar les fotos: L’escola va demanar d’organitzar les fotos dels
barracons. És molt material i no hi ha ningú voluntari per fer això. A
altres juntes es va acordar que es pagaria a algú. El problema és que ha

de ser algú que pugui reconèixer els infants. Ningú ha pogut
quantificar quantes hores de treball podrien ser. Quan ho tinguin, faran
una proposta més concreta (a través del butlletí). L’AFA comenta que és
prioritat per l’Escola però no per l’AFA. L’AFA s’ha de pensar si es pot
pagar o no. Es comenta que quan més temps passi més difícil serà de
trobar algú per fer-ho. L’AFA comenta que estem en un punt que s’han
de prendre direccions perquè els diners no donen per tot i s’ha de
prioritzar. Si hi ha un voluntari es decideix que s’agafarà directament.
Queda pendent com es farà el triatge en cas d’haver-hi més d’un
voluntari.
-

Grup de Treball Volem Institut (700€) : Es van reunir amb l’equip directiu al juliol amb el
Consorci per demanar Encants Institut i es va rebre un no rotund. Van contestar que
plantejaven Institut per 2019/2020. Arriba un any tard per Encants. Es va comentar
totes les preocupacions i van veure obertura per trobar una solució (barracons, altre
edifici, etc...). Des de el primer dia s’està demanant una reunió. Es van enviar tots els
emails i aquesta setmana va arribar la resposta per fer una reunió el 7 de novembre. La
carta no era satisfactòria perquè estava tot tancat. Demà divendres (20/10) es farà
reunió per veure com s’enfocarà la reunió del 7 de novembre. A la reunió de divendres
es decidirà si aniran totes les famílies o un grup reduït (el consorci ha convidat a
tothom).
Es comenta que el consorci vindrà molt ben preparat. Es contesta que nosaltres també
ens podem preparar bé.
També es proposa que hi hagi un perfil líder i gent darrera com a suport (espelmes).
Es comenta que el pressupost potser és molt just /(samarretes).

-

Comissió de Biblioteca (1500€): Pendents de reunió AFA, escola, comunitats.
Sempre han sigut molt poca gent. Ja no poden absorbir tota la feina ni les mestres
tampoc. Han pensat que els 1500€ es volen dedicar a una persona professional de
l’àmbit un dia a la setmana 3-4 hores. El problema també és que hauria de ser un
autònom que ho volgués fer. La AFA comenta que no faria falta que fos autònom. No
tenen experiència en quan a contractacions. Ha de ser un professional per introduir bé
tota la informació.
La AFA comenta que sí que hi ha pendent la reunió i que l’escola es faria càrrec de la
compra de llibres.

-

Extraescolars:
o

Trobar més gent per la Firafa.

o

Tema dels casals d’estius.

-

IV.

Música: Es va fer una carta al claustre que s’atrevissin a tornar a introduïr la música al
seu dia a dia. Hi havia reticències per pors. Es van fer unes sessions a les mestres per
activar tot aquest tema. Des de la comissió tenen la sensació de que no ho estan
cuidant. Es necessiten pares per tocar (un concert per cada trimestre). Es vol que els
grans participin al e l’últim trimestre. També es vol que els infants de 4t i 5è o els pares
de 6è escriguin lletres per una cançó pels de 6è. Altres pares podrien fer la música.
També hi ha com a projecte òpera de butxaca oberta a la comunitat i si hi ha quòrum
de nens també hi participin.
Espai del migdia: Pressupost, obres i altres

-

Acondicionament Acústic: Es fa un repàs: amb el tema de soroll es va decidir intentar
reduir el soroll. Van trucar a vàries empreses per pressupostos i van rebre 4. Deien que
costaria 8000-9000€ i no estaven segurs si s’aconseguiria reduir el soroll. Des de la
comissió es va decidir contractar a un expert. L’expert va dir que hi havia un problema
de reverberació. Es va proposar dividir l’espai. Ara s’ha de o fer la divisió o dividir als
nens en altres espais. Per implementar la solució del panell absorbent i dividir no se
sap quan costa. Alguns pares es van oferir per construir-lo. S’ha de tornar a demanar
pressupost. Es demana gent per poder col·laborar. Surt preocupació de si les persones
de migdia podran treballar amb una divisió. Es respon que sí perquè aniria de columna
a columna. També es comenta si no seria tot més agobiant amb tantes divisions.
L’enginyer que ha fet l’estudi ha dit que sí es baixarien els decibels. Es comenta la opció
de posar un mesurador de soroll per controlar el volum. La decisió de que es farà serà
des de comissió + gent de migdia. Surt una voluntària per ajudar. Proposen de fer
solució temporal al porxo a mode de prova amb famílies voluntàries. Es comentar fer
formació també per dinars més civilitzats i que l’escola també hauria d’ajudar a l’espai
de migdia. Per part de les famílies s’hauria de fer re-educació. Es proposa que aquesta
re-educació es posi al butlletí.

-

Ràtios monitoratges: Es comenta que es vol fer una reunió al gener/febrer
extraordinària per parlar de l’espai migdia. S’ha demanat augmentar el monitoratge.
Se’ls hi ha dit que sí i quan es faci l’extraordinària es tornarà a abordar el tema.

-

Temes a tractar en profunditat:


Estat de comptes de l’espai migdia.



Renovació servei de cuina.



Altres despeses Espai Migdia.

-

Picnic: S’han afegit croquetes i pastanaga. De menús també s’estan intentant modificar.

-

Al·lèrgies: S’ha fet un protocol amb la Vall d’Hebron i s’han posat cartells a cada planta
per saber com s’ha de funcionar, al menjador i al despatx de les mestres. Ara cada nen

té el seu caixet. Pendent de fer fitxa amb cada nen amb el protocol que s’ha de seguir
en cas d’accident. No és un protocol complicat i treu la por a tot el tema. Es comenta si
això és interessant per tothom. Es contesta que no, que és només per la gent que
s’encarrega dels nens. Es comenta el tema de les festes: hi ha ingredients que no es
posen al llistat i potser pot fer mal a l’infant. Es comenta que els al·lèrgics forts s’hauria
de portar els seus menjars, que són realment els que saben què poden menjar i què no
(ja no només pel menjar sinó pel contagi, per exemple, amb una cullereta). Es comenta
que per les festes aquest armari sigui accessible.
-

Pressupost de Vetlladors: Es llegeix un text de l’Agnès. Es demanen pagar 10h més de
vetlladors.

Un cop exposat tot es demanar si es vol votar aprovar pressuposts junts o separats. Es vota tot
junts. S’aproven amb 33 vots a favor i 0 en contra.
V.

Conflicte Vatua l’Olla

Es fa un resum per part de l’AFA: Al juliol l’AFA va saber que ja no volia la Norma i l’acomiadava.
Persones de la junta es van reunir amb la Norma i amb un representat de Vatua l’Olla. Al
setembre Vatua l’Olla va decidir donar indemnització però la Norma va comentar que era
insuficient perquè fa més temps que està treballant i se li va fer una subrogació. A l’octubre van
anar tots a la junta i es va decidir fer una mediació (l’AFA no volia fer de mediador). Per fer això
es necessitava una denúncia. A Vatua l’Olla se li va demanar que se li pagués els 4 anys. Com
s’ha allargat tot tant, la Norma va acabar denunciant AFA i Vatua l’Olla. Existeix un compromís
per part de Vatua l’Olla de pagar els 4 anys d’indemnització. Es comenta que l’AFA ho ha fet el
millor que ha sabut. L’AFA comenta que es vol enfocar millor aquests temes de cara al futur i
demanar ajuda per assessorament.
La Norma comenta que no se li ha tractat bé i que per això va demanar ajuda a l’AFA. S’ha
esperat fins ara per denunciar després de les negatives. Es comentar que ha seguit el
procediment.
Es pregunta si necessitem advocat. L’AFA està pendent de la FAPAC.
Es comenta que l’AFA hauria d’haver fet més pressió en tot això per ajudar al procés.
La Laura comenta que legalment no estaven obligats a cridar a una persona per que és fixediscontínua i que ho van comentar al juliol perquè la Norma tingués temps. No sabien perquè
la Norma no vola la indemnització.
Es comenta que la ètica de les contractacions i acomiadaments ha de ser important per part de
l’AFA. Es comenta que no hi va haver comunicació a l’AFA fins que l’acomiadament ja estava fet.
Es comenta afegir al contracte tots aquests temes. S’ha de fer un grup de treball sobre el tema.
VI.

Torn de Paraula

Es comenta la falta de gent a les reunions. Hi ha gent nova que comenta que és la seva primera
reunió i pot aportar mans. Es comenta que per la gent nova hi ha molta desinformació. Es
contesta que la Firafa serveix per això. Es comenta també que ha sigut un inici una mica difícil.
Es comenta el tema dels sola. S’enviarà a comunicació la proposta per part d’obres. Però no hi
ha mans expertes a l’AFA per mirar aquest tema. Hauria de venir algú d’Obres a la unta de l’AFA.
Una família comenta que el seu fill de P3 no aconsegueix dormir al migdia i proposar recollir
aquests nens que tenen problemes per dormir i tenir-los en un lloc més tranquil. S’ofereixen a
venir 2 dies per setmana. Per part de l’AFA se’ls hi ha demanat a Kampi un resum de com es
distribueixen. A la família se’ls hi diu per part de l’AFA que ho han de parlar els pares amb
Kampi. Ja s’ha fet i encara no han obtingut resposta més que “no els poden obligar a dormir”.
Es recalca un tema interessant a tractar (a l’extraordinària del gener/febre) del voluntariat al
migdia.

Signat,

Signat,

La Secretària,

La Presidenta,

