ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
14 d’octubre 2020

Ordre del dia:
1. Aprovació Acta Assemblea anterior
2. Presentació Junta AFA
3. Gestió de la Quota Escolar: Nou escenari.
4. Estat de comptes curs 2019-2020
5. Pressupost curs 2020-2021
6. Reunions junta AFA – Equip Directiu Escola
7. Informacions Consell Escolar
8. Comissions AFA
9. Calendari activitats AFA
10. Loteria Nadal
11. Peticions i preguntes

Persones assistents:
Maria M, Montse A, Eva M, Ferran B, Montse L, Andrea R, Núria G, Roger B, Isaura R,
Carol L, Elizabeth G, Jesús L, Gorka S, Sandra C, Susanna F, Sara G, Mireia, Rubén,
Ángela F, Xavier S, Mercè P, Gemma A, Anna P, Núria G.
Assistència per cursos ( Hi ha assistents amb infants a més d’un curs)
P3: 4

P4:3

P5:6

4rt:0

5è:3

6è:0

1er:4

2on:3

3er:8

Informacions i acords
L’assemblea comença a les 18:10.
Primer.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
L’acta anterior queda aprovada amb tots els vots a favor, cap abstenció.
Segon.- Presentació junta AFA.
La presidenta de l’AFA explica els principis de l’AFA i com es vol treballar:
-

-

Canalitzar la participació de les famílies com a part de la comunitat
educativa, fent nostre el dret a l’educació i els drets dels Infants,
seguint els principis de participació, diversitat, transparència, millora
contínua, gestió eficaç, apoderament de les famílies...
Ens organitzem de manera horitzontal, Comissions, junta i famílies que
participen puntualment, tot suma.

Des del juny passat que vam rellevar l’anterior junta hem portat a terme
diferents tasques:
-

D’actualització de dades per a l’organització interna de l’associació:
documentació bancària, gestió econòmica...
Reunions diverses amb: equip directiu del centre, secretaria de l’AFA i
consergeria (s’explicaran en altres punts de la reunió)
Hem assistit a les reunions del Consell Escolar del centre
Hem gestionat les activitats extraescolars, donant suport a les famílies que ho
necessitaven en fer els tràmits de matrícula.
Hem estat presents a la majoria de reunions d’inici de curs per presentar molt
breument l’AFA.
Intervenció al pati: a causa de la manca de zones d’ombra als diferents patis,
membres de l’AFA van instal·lar unes teles d’ombreig a la pèrgola del pati
d’infantil, en substitució de les teles de la pèrgola que estaven trencades.
Acompanyem l’explicació amb un suport gràfic: imatge aèria dels patis de
l’escola amb aquesta nomenclatura: 1 Pati de l’Hort, 2 Pati d’infantil, 3 Pati
gran.
o Problemes: pati gran (pèrdua de pins amb la ventada del temporal
Glòria) i al pati d’infantil.
o Propostes aportades a l’escola i aturades per la situació de la COVID:
posar teles d’ombreig de diferent tipus, plantació d’arbres, arbres en
contenidors tipus parc de les Glòries (viver), ombres paramètriques,...

Tot i els entrebancs, pensem que és un tema important i que cal que
entre tots busquem una solució abans de la primavera.

Tercer.- Gestió Quota Escolar
La presidenta explica que:
-

-

-

-

Durant l’Assemblea del Juny del 2020 es va informar a les famílies que l’escola
va notificar en la reunió de Consell Escolar anterior que a partir del 2021
assumia el cobrament i la gestió de la Quota Escolar (QE).
La QE des de fa molts anys que la gestiona l’AFA, i que per això tenim
contractada una secretaria (35% Gestió AFA i 65% Gestió QE)
Si l’escola gestiona la QE, ens indiquen que no necessitaran els serveis de la
secretaria AFA i per tant des de l’AFA l’hauríem d’acomiadar.
Com a junta ens preocupa aquesta situació en tant que la secretaria de l’AFA és
una persona a qui falta poc per a jubilar-se i que porta 30 anys treballant a
l’escola.
Hem demanat a l’escola reunir-nos amb el Consorci d’Educació per a què ens
assessorin.
Estem buscant opcions per tal que la secretaria de l’AFA pugui mantenir la seva
plaça laboral i que pugui seguir prestant els serveis que fa a l’escola tant per QE
com per a l’AFA.
Hem demanat a la gestoria la valoració del cost d’un possible acomiadament i
s’estima entre 22.000€ i 44.000€

-

Una mare de P5 pregunta si aquest tema s’està parlant al consell Escolar
Respon una Representant de les Famílies al Consell Escolar: s’ha parlat, sí, però
l’escola es manté en què la decisió respon a la directriu d’una Instrucció del
Consorci d’Educació. En aquesta Instrucció (document) posa que el balanç del
pressupost de l’escola ha d’incloure els diners de la QE (el que entra i el que
surt), però en cap lloc veiem que digui que la gestió no la pugui fer algú altre
(com l’AFA o una persona contractada) i aquí és on tenim una lectura diferent
amb l’escola. Sabem que ara com ara hi ha altres escoles a Barcelona on l’AFA
gestiona la QE del centre.

-

Una mare de 3er pregunta sobre l’acomiadament, en cas que fos necessari, si
podríem acollir-nos a la instrucció del Consorci per no haver d’indemnitzar per
l’acomiadament i així evitar aquesta despesa a l’AFA
Respon la presidenta de l’AFA: prenem nota i farem la consulta a la gestoria.

QUART.- Estat de comptes.
Pren la paraula la tresorera de l’AFA:
-

Si finalment es produeix l’acomiadament de la secretaria de l’AFA es
desmuntarà la distribució de despeses del pressupost anual de l’AFA.
- Estan arribant factures pendent de pagament de l’any anterior, que no van
entrar a causa de la Covid.
- De cara al proper pressupost, volem que sigui més transparent.
- Quota Escolar: càrrec de la primera quota de Quota Escolar del curs 2020-2021:
les famílies que passen de P5 a 1er pagaran la diferència de la quota d P5, 65€, a la
quota de 1er, 85€. Així com les famílies de P3 o que entren noves a l’escola.
Aquests càlculs estan programats sempre hi quan les famílies estiguin al dia de
pagaments.
-

Una mare de 5è pregunta quines són les factures que estan entrant de l’any
passat?
Respon la tresorera: hi ha factures de monitoratge i altres que durant el
confinament no es van poder fer arribar a l’AFA , per tant el pressupost
actual estarà una mica viu.

- Segueix la tresorera de l’AFA amb el tancament del curs 19-20 de la Quota AFA,
hi ha despeses pressupostades que no es van fer.
-

Una mare de 3è pregunta per què hi ha despeses del 40è?
Respon la tresorera: es van gastar en samarretes, gots i una festa, per tots
els infants de l’escola, que van fer l’últim dia de classe abans del
confinament. Atesa la situació de pandèmia, com a AFA ens haurem de
reinventar perquè no podrem fer moltes de les activitats que es feien. No
presentem pressupost per al curs 2020-2021 perquè estem pendents de
com tanquem el punt de Gestió de Quota Escolar, i quines activitats
podrem fer; per tant prorroguem el pressupost actual a l’espera de tenir
més dades i elaborar un pressupost més real.

-

Una mare de 5è demana per quan tindrem el pressupost?
Tresorera: prorroguem l’actual i l’adaptarem per tenir-lo al més aviat
possible. Tenint en compte el possible acomiadament de la secretària
acordem fer una assemblea extraordinària per tractar pressupost d’aquest
curs quan es resolgui qui gestiona la QE.

SISÈ.- Reunions AFA-Equip Directiu

Parla el vicepresident de l’AFA:
-

-

-

La directora de l’escola ens va demanar reunió per parlar de com gestionar
entrades i sortides de l’escola i coordinar-ho amb les extraescolars. També
ens demanava distribució d’espais de les extraescolars i logística de
desinfecció posterior.
La junta de l’AFA va aprofitar per tractar amb l’Equip directiu de l’escola el
tema de la secretària de l’AFA. Es va acordar demanar una reunió conjunta
AFA, equip directiu i el responsable econòmic del consorci Magí Puig per
resoldre els dubtes que ens genera la instrucció que diu que és l’escola qui
ha de gestionar la QE. Com a AFA seguim les gestions per contactar amb el
Consorci (Magí Puig) per resoldre aquest dubte, ja que ens afecta
directament per la part del contracte laboral de la secretaria i per la part
econòmica.
Vam exposar de nou la problemàtica de les ombres del pati, aportant
diferents solucions. Està en l’aire l’entrega de diferents pressuposts.

Setè,. Informacions Consell Escolar
Pren la paraula la representant de l’AFA al Consell Escolar per explicar les
reunions de Juliol i Setembre.
Juliol: els representants de les famílies demanen que l’escola ens faci arribar
l’acta de la reunió anterior abans de la reunió. L’escola ho ha fet després de mostrar
algunes reticències. En aquesta reunió se’ns informa del calendari escolar, i es parla de
l’elaboració del Pla d’obertura: ens notifiquem com s’estava treballant seguin les línies
del Departament d’Ensenyament i ens diuen que la proposta definitiva la tindrem
abans de Setembre. Demanem quins són els terminis i com es farà la revisió i quina
podria ser la nostra participació, ens van oferir enviar les esmenes directament a
direcció. També es va parlar de les ombres del pati, no es va arribar a cap proposta i no
es va concretar res. Portem de nou el tema de la Quota Escolar i demanem que no es
tanqui res fins que com a AFA tinguem resolts els dubtes que exposem. Al respecte i tal
com comenta direcció per part de l’escola és una decisió donada i tancada, que es va
informar ja en el Consell Escolar anterior. Des de la Junta de l’AFA refermem la
voluntat de trobar un punt d’acord tenint en compte que la decisió afecta directament
a la contractació d’una persona i a la gestió econòmica de l’entitat. L’equip de direcció
parla de la reforma de la cuina i esperem que estigui acabada per a l’inici de curs, al
setembre.
Setembre: el Pla d’obertura es va aprovar sense incorporar les esmenes de
l’AFA, ja que tal com es va fer la presentació, el POC es donava per tancat i el CE només
feia el tràmit de l’aprovació. Vam exposar el neguit de les famílies que a dos dies

d’iniciar el curs no tenien informació de funcionament del curs, espais, grups i
funcionament pedagògic. Al respecte se’ns respon que el POC és un pla purament
d’obertura del centre, amb criteris sanitaris. La prioritat del curs és mantenir el centre
obert amb les condicions que recull el POC, prioritat sanitària. S’aprova la proposta
d’activitats extraescolars que proposa l’AFA per al curs 2020-2021
La Representant de l’AFA al CE exposa també que al Novembre hi haurà
eleccions als Consell Escolar i en la convocatòria quedaran vacants places de
representants de les famílies que acaben el seu mandat.
-

Una mare de 5è, demana informació de la reforma de la cuina i que no cal
reclamar a l’escola respecte al pla d’obertura perquè tot ve definit pel
departament d’educació.
La Representant AFA explica que no parlàvem només d’organització
pedagògica, som conscients que el confinament de març ens va agafar de
sorpresa, però no volíem trobar-nos a setembre en un confinament i que el
retorn a les famílies fos el mateix, l’escola va prendre nota i en els primers
confinaments ja hem vist que les feines i el seguiment és molt millor.
Una representant de les famílies afegeix que ens vam oferir a col·laborar
amb l’escola en el que calgués, ens van demanar que sol·licitéssim a
l’ajuntament que tallessin els carrers Hernan Cortes i Clot a les entrades i
sortides i així ho vam fer l’AFA conjuntament amb l’equip directiu.
Respecte a la reforma de la cuina hi ha un romanent dels diners que es
recullen de menjador i s’han aportat 30.000€ en compra de material per la
cuina.

Vuitè.- Comissions AFA
-

Una vocal explica que actualitzem les comissions, donem de baixa les que
no tenen cap funció i activem aquelles que puguin sorgir.

-

Procedeix a fer repàs de cada comissió les persones que hi participen, i es
procedeix a donar d’alta o baixa als integrants de les comissions tal com ho
demanda cadascú.

-

Es recorda que Dijous 22 d’octubre 2020 hi ha la Reunió de Comissions per
a qui vulgui afegir-se a una comissió, conèixer quins projectes farem i obrir
noves propostes.

-

Una mare de 3er anima que s’hi afegeixin famílies noves, ja que sovint són
les mateixes persones que es fan responsables de diferents espais perquè
no hi ha ningú nou que s’impliqui.

Novè.- Calendari d’activitats AFA
Pren paraula el vicepresident de l’AFA, fa una reflexió:
-

A l’escola fem moltes coses... Hem de repensar les activitats que fèiem tots
els anys i com volem fer-les enguany perquè haurà de ser diferent. I per
aquest motiu és important activar les comissions. Explica que en breu,
gràcies a dues mares de l’AFA ( 5è i 3er) es farà una xerrada online, per a
les famílies, sobre la COVID.

Desè.- Loteria de Nadal
Parla el vicepresident de l’AFA:
-

-

Internament hem decidit que juguem a la loteria aquest any, ja que aporta
uns beneficis a l’AFA amb els que podem fer coses maques.
Posa en antecedents dels últims anys com el curs passat en el marc del 40è
aniversari es va decidir fer loteria conjunta amb l’escola i també que es
jugaria grossa i nacional.
Què proposem per aquest any: fer la Grossa de cap d’any és gratuït, tant la
impressió com retornar les butlletes no venudes, per tant no genera cap
cost a l’AFA. Els beneficis de la Grossa de cap d’any es destinen a temes
socials. La loteria nacional del 22 de desembre s’han de comprar dècims
sencers i per tant l’AFA s’ha de fer càrrec de les butlletes que no es venen
fins a aquest dècim i també de la impressió de les butlletes. Els beneficis de
la Loteria nacional es destinen als pressuposts generals de l’estat. Aquest
any com no sabem com anirà la venda de loteria perquè no ens veiem tant
a la sortida i interaccionem menys, plantegem com a junta votar entre
loteria nacional o grossa, però no conjunta perquè si no es ven l’AFA hauria
de cobrir els números que quedessin començats.
Exposat el tema cal fer la votació.

-

Una mare de 5è diu que l’ordre del dia no recull que aquest punt s’haurà de
votar.
Li demanem si li sembla bé que votem igualment, ja que s’ha de demanar la
loteria però en tant que està en desacord que votem, la secretària de l’AFA
exposa que convocarem les famílies a una assemblea extraordinària prèvia

-

a la Reunió de Comissions del 22 d’Octubre, per fer la votació. Tota
l’assemblea està d’acord en aquesta decisió.
Un pare de 1er indica que afegim a la convocatòria la informació donada pel
vicepresident sobre aquest tema.

Onzè.- Peticions i preguntes.
Projecte d’apadrinament de P3: acollir a famílies noves, ja que no tenim el caliu
de trobar-nos a festes i activitats de l’escola. Fent unió entre famílies noves de p3 amb
altres per resoldre dubtes i incloure’ls en el dia a dia de la Farigola.
-

Donem veu a una família de P3 que ens explica que ha estat difícil adaptarse, ja que les criatures d P3 no van cursar el P2 de llar d’infants pel
confinament i que els ha costat l’adaptació a l’escola de grans. Diuen que
han tingut bastant suport de l’escola en l’adaptació i en el seguiment en el
confinament de 15 dies que han passat i no s’han sentit sols, però que els
falta aquest contacte amb la resta de famílies.

-

Una mare de 5è demana que consti en acta que a l’anterior representant
de l’AFA al Consell Escolar la nova junta no li van notificar que deixava el
càrrec i que li sembla una falta de respecte designar per aquesta tasca una
persona que no era sòcia,
Respon la secretaria de l’AFA: la representant actual de l’AFA al Consell
Escolar sí que és sòcia en el moment que se li demana que assumeixi el
càrrec.

-

Una mare de P5 ens demana si podem passar un document explicatiu de
cada comissió abans de la reunió de comissions.

Sense més punts que tractar, es dóna per finalitzada l’assemblea a les 19.55h.

Signat:

Vist-i-plau

