
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

15 desembre 2020

Ordre del dia:

1. Quota escolar

2. Torn de paraula

Persones assistents:

Roger B; Núria G; Eva C; Yolada B; Carol L; Gorka; Martín C; Isaura G; Mariela M; Ángela

F; Xavi S; Maria M; Anna R; Eva A; Mercè P; Mònica; Eduardo A; Gemma A; Eva N;

Sandra C; Susanna F; Verónica; Llorenç R; Anna P.

Informacions i acords

L’assemblea comença a les 18:10.

Primer.- Quota escolar

La presidenta explica la situació actual sobre la quota escolar (QE):

● La llei d’educació de Catalunya prohibeix que s’imposin quotes

obligatòries a les famílies.

● Els centres públics reclamen una sèrie d’aportacions per alumne en

concepte de material escolar i per sortides o excursions.

● 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat obliga els centres

públics a publicar al web les quotes voluntàries que exigeixen a les

famílies.

● Instrucció 3/2019, de la secretaria general, relativa a la gestió econòmica

dels centres educatius públics del Departament d’Educació, indica

l’obligació que els diners per a material i sortides han d’estar

comptabilitzades a ESFERA (programa comptable dels centres públics)



Segueix indicant el que inclou la quota escolar:

● Reprografia

● Material fungible, general i per cicles

● Sortides: autocars, transport públic, entrades, monitoratges

● Piscina: Instal·lacions i monitoratge (Cicle inicial)

● Gestió

● Altres

L’AFA fa 31 anys que gestiona la quota escolar, fent els tres cobraments, un per

trimestre i gestiona tots els pagaments dels conceptes anteriors esmentats. El

valor de la quota es decideix al Consell Escolar, depenent de la previsió de

despeses i del Pla de Centre. Des de fa 3 cursos l’import de la QE és de

195€/255€(cicle inicial)

Una mare comenta que, ja a l’anterior junta, l’escola va intentar pujar l’import

de la QE, i que de sempre cada cop que hi ha un canvi de junta de l’AFA s’intenta

incrementar aquest valor. No ha estat així perquè comptàvem amb un romanent

que ho feia innecessari.

Segueix la presidenta, al Consell Escolar del 22 de juny l’escola notifica que a

partir de gener del 2021 assumirà la gestió directa de la QE en compliment de la

instrucció 3/2019 –article 3.1.1 relatiu a l’elaboració del pressupost d’ingressos.

Explica que el juny del 2020 hi ha canvi de junta de l’AFA, i al Consell Escolar del

21 de Juliol l’AFA demana aturar la decisió de canvi de gestió fins a tenir

resposta de l’administració, perquè d’una banda no entenem que la instrucció

digui que el cobrament de la QE l’hagi de fer l’escola i de l’altra tenim el cas

particular de l’administrativa de l’AFA que veu reduïda la seva càrrega de feina i

per tant, afectada la seva jornada laboral. Es mantenen diferents reunions amb

l’Equip Directiu del centre sense cap acord, i l’AFA decideix iniciar un procés de

consultes a Consorci d’educació i Síndic de Greuges.



Què comporta perdre la QE:

● Capacitat de decidir sobre l’import anual de la QE i la distribució de

despeses

● Capacitat de decisió del romanent de la QE

● Coneixement real de famílies amb necessitats econòmiques

● Incidència en l’acomiadament dels Dret dels Infants vers una educació

gratuïta i de qualitat (participació en les activitats organitzades pel

centre-disponibilitat de material

● Ideal: treball conjunt AFA-escola per generar una estratègia per sol·licitar

els recursos a l’administració, per contra de demanar a les famílies que

es facin càrrec de les despeses.

Preguntem al Consorci de Barcelona, si l’AFA ha de deixar de cobrar la QE,

cosa que havia estat fent fins ara. Resposta: la Instrucció 3/2019 no disposa

de quina manera s’ha de fer la gestió del cobrament que pot ser a través de

l’AFA o empresa externa.

Resposta de l’escola: L’AFA pot seguir cobrant la QE, però les factures han

d’anar amb nom i NIF de l’escola, i les dades s’han de posar a ESFERA,

plataforma on només poden accedir membres contractats per

l’administració, cosa que no pot fer l’administrativa de l’AFA.

Què podem fer a partir d’ara?

● L’AFA es pot negar a fer aquest canvi de gestió

● L’AFA pot seguir fent cobrament de quotes i pagaments a proveïdors,

però aquests pagaments s’han de fer per ESFERA i si no ho podem

fer, volem poder tenir accés.

● L’AFA es desentén de la QE.

La posició de la junta és, no ens podem negar a fer aquest canvi, seguir

cobrant la QE, acordar amb l’escola algun tipus de seguiment sobre els

comptes de despeses de material i de sortides, i no desentendre’ns de la

QE.

Segon.- Torn de paraula

Família: Per què us diuen que és obligatori quan el Consorci us diu després que

no és obligatori, si no una recomanació?

Presidenta:  fa 3 o 4 anys la llei de cobraments per part de les escoles va canviar

i els permet cobrar diners a les famílies, fins aleshores no era possible, va haver-hi

escoles que van començar a gestionar les quotes i a moure molts diners, des del

Consorci el que es vol és dur un control d’aquests diners gestionats per part de l’Escola



pública, per transparència, i per això demana que tot estigui introduït a ESFERA.

L’escola ens diu que ja sabien que l’AFA podia cobrar, però que a ESFERA només poden

introduir dades els treballadors de l’administració.

Família: El romanent és conegut i important. Els diners de QE només poden

anar destinats a materials i sortides escolars. Per prendre la meva decisió em falta

informació, voldria saber quin cost té per a l’AFA l’administrativa de l’escola? Què ens

costaria acomiadar-la? I quina proporció de feina li quedaria si la QE la comença a

gestionar l’escola? Quin temps li queda per jubilar-se?

Vice-president: El sou de l’administrativa de l’AFA es paga així:  un 65% de la QE i

un 35% l’AFA, perquè s’entén que aquesta és la dedicació que dona 1/3 a l’AFA i 2/3 QE.

Ens hem reunit amb la secretaria i l’escola per determinar el temps que treballa en

tasques de l’escola a part de la QE, per tal de reduir al mínim la jornada de treball.

L’escola està oberta a buscar tasques que pugui seguir fent.

Tresorera: Romanent QE sobre uns 40.000 €

Presidenta: A la junta ens costa molt no visualitzar el cobrament de la QE i

l’administrativa de l’AFA, ja que és una treballadora que se’n veu afectada directament.

Despesa de gestió de la QE dedicat al 65% del sou de l’administrativa de l’AFA: 12.000€

Reflexió amb l’escola, si l’escola gestiona la QE, les famílies perdem l’atenció de

l’administrativa de l’AFA, veurem reduïda la QE en el mateix percentatge? L’escola ens

respon que reduïrem una mica, però no en el percentatge equivalent al sou de

l’administrativa.

S’ha parlat amb l’administrativa d’opcions de reducció de dedicació, o d’acomiadament

o mirar altres opcions, com la jubilació anticipada.

Acomiadament procedent 22.000€ i acomiadament improcedent 44.000€

Família: desconocía que una parte de la QE pagaba el sueldo de la

administrativa, he consultado la instrucción 3/2019 y las tareas que estaba haciendo

este trabajador las puede seguir haciendo porque en dicha instrucción no hablan de

ningún aplicativo de ESFERA, y esta instrucción es vigente desde 2019 y no lo han

hecho hasta ahora. Mi propuesta es decir a la escuela que este trabajador siga

haciendo las tareas durante un año y valorar y no decidir ahora en una reunión que

somos 22 y en dos meses. Y si la escuela no quiere, dejamos de pagar la QE porque es

una cuota voluntaria.

Família : yo estoy de acuerdo con la opción dos, no dejar de gestionar la QE y

gestionar una salida o una reducción a la administrativa pactando con ella.



Família: Vull aportar una reflexió que d’entrada pensem que l’escola no farà un

bon ús de la gestió dels diners, potser podríem pensar en positiu i creure que l’escola

seguirà gestionant bé els diners i que ho gastarà en el que necessiti. Donar un vot de

confiança a l’escola. Proposar la reducció de jornada a l’administrativa per la reducció

del volum de treball. Gestió d’impagats pot ser una feina que pot fer l’administrativa.

Família: Sóc membre de la junta anterior, i en una reunió, el secretari de l’escola

ens va dir que ell hauria d’assumir tota la feina de QE perquè no poden contractar a

ningú, proposo que aquesta part de feina extra o en part la pugui assumir

l’administrativa.

Tresorera: Ja se li ha comentat que haurà de reduir, la comptabilitat no la pot

dur ella.

Família: ¿Pero es cierto que no puede llevar la contabilidad?

Presidenta: Resposta de Consorci, l’AFA pot introduir les dades a ESFERA? No

podem donar accés a una persona externa. Compartim la teva visió que l’administrativa

pugui fer la comptabilitat i després passar les dades perquè l’administració introdueixi

les dades a ESFERA.

En resposta a les diferents intervencions de les famílies:

● Hem proposat allargar el procés un any, per valorar plegats la dedicació

real de l’administrativa, i buscar sense presses una solució i fer el traspàs

bé, no l’han acceptat

● Hem dit que si l’administrativa no cobra part del seu sou de la QE,

aquesta s’ha de reduir en un 14%, ens han dit que no reduiran tant

Família: En 10 años he tenido más imputs positivos que negativos, he estado en

desacuerdo pero hemos llegado al acuerdo. Hay que ser positivos y no pensar que la

escuela está opuesta a las familias. Pienso que no debemos  dejar la gestión de la QE y

gestionar con la administrativa su situación laboral.

Família: ¿Cómo hacen las AFA’s que gestionan la QE?

Presidenta: hi ha moltes escoles que la QE la gestionen les escoles des de fa 3

anys, i altres AFA’s han separat les quotes, una material i sortides i hi ha quotes AFA

que es destinen a monitoratge, material bàsic, joc... Altres AFA ens han comentat que

tenen el compte vinculat a ESFERA. Som conscients que som diferents.

Vocal: Respostes les famílies:

● Per més que ampliem les feines de l’administrativa, el seu sou sortiria

del 35% de la quota AFA.



● Hem de valorar, en una altra reunió, les tasques i com les ha de fer

l’administrativa.

● Fer bé el traspàs de la QE  l’ideal seria disposar d’un any.

Votació:

Exposem de fer la votació oberta a les famílies -enquesta per correu electrònic-

per tal que sigui més representatiu, ja que som només 24 famílies, però

l’assemblea de forma majoritària s’oposa ja que totes les sòcies han estat

convocades i se sabia que es votaria. Per tant es procedeix a votació

a) Seguim gestionant QE:  20 vots

b) Deixem de gestionar la QE: 2 vots

c) No tinc prou informació, no sap no contesta:  2 vots

Finalitza l’assemblea a les 20:30 h.


