
ACTA ASSEMBLEA GENERAL DESEMBRE 2021

Dia: 14 de desembre de 2021
Hora: 20:00h - 23:30h
Lloc: Menjador de l’escola.

Assistents:
Aïda Aguera (Comissió Casal d’Estiu / Junta Petita), Maria Alcober, Laia Alcober (Comissió COVID), Marta
Alcober (Comissió COVID / Junta Petita), Dani Barco (Comissió Comunicació), Fidel Bellmunt (Comissió
Temps de Migdia / Comunicació), Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Trini Bravo (Comissió Economia /
Junta Petita), Mireia Collado (Junta Petita), Seyla De Francisco (Comissió Casal d’Estiu / Inclusiva), Gerard
De La Asunción, Marta Espinal (comissió AHNL), Ivan Febrer (Comissió COVID / Junta Petita), Elisabet
Garrido (Comissió Economia), Enric Gibert (Comissió Economia), Daniel Gómez (Secretaria AFA), José Luís
Gómez (Comissió Comunicació / Web / Junta Petita), Sílvia Núria Guil (Comissió Festa Fi de Curs), Britta
Guldmann (Junta Petita), Júlia Jarque (Coordinadora Temps de Migdia AFA), Arnau López, Montse Mallén
(Comissió Temps de Migdia), María Mallo (Comissió Inclusiva), Assumpta Marcè (Escola), Mireia Molero
(Comissió Inclusiva), Míriam Peral, Igor Ramos, Neus Rodríguez (Escola), Héctor Saura (Escola), Albert
Torrent (Comissió d’Acollida / Junta Petita), Òscar Vidiella (Comissió Temps de Migdia) i Laia Vinent.

Ordre del dia

1-Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior (09/12/2020).

2-Balanç del curs i renovació de representants i càrrecs de la Junta Petita de l’AFA.

3-Presentació i aprovació de balanços econòmics del curs 2020-2021. Valoració del curs de totes les
comissions.

4-Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2021-2022. Projectes de totes les
comissions.

5-Torn obert de paraules.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior

S’aprova sense esmenes.

2. Balanç del curs i renovació de representants i càrrecs de la Junta Petita AFA

S’expliquen les accions que s’han dut a terme des de JP durant el curs 2020-2021: gestió de Juntes
Ampliades, ordre del dia i actes; representació de l’AFA al Consell Escolar i coordinació amb l’equip
directiu i l’escola; seguiment i coordinació amb les treballadores de l’AFA; seguiment i coordinació amb les
Comissions; seguiment dels impagats; relació de l’AFA amb la AFFAC i altres AFAs; assistència a reunions
del Districte; seguiment de l’afectació de la COVID-19 a l’escola i coordinació amb l’equip educatiu…

Es presenten els càrrecs de la Junta Petita 2020-2021, la incorporació dels nous membres que es
presenten a la Junta i la distribució dels càrrecs amb la nova Junta:

Càrrecs:
● Deixen els seus càrrecs Trinidad Bravo i Anna Pradas.



● Es proposa l’incorporació de Mireia Collado i Albert Torrent (JP).

D’aquesta manera la Junta Petita per al curs 21-22 quedaria configurada de la següent manera:
Presidenta       Aida Agüera
Vicepresidenta      Ivan Febrer
Tresorera           Marta Alcober
Secretària       Britta Guldmann
Vocal           José Luís Gómez
Vocal           Mireia Collado
Vocal           Albert Torrent

S’aprova la renovació i la redistribució de càrrecs.

3. Presentació de balanços 2020-2021

4. Presentació de pressupostos 2021-2022

Economia

Expliquen les despeses del curs i els ingressos. La desviació més gran que hi ha és la baixa de la Balbina,
ja que com a AFA hem d’assumir el seu sou fins que el tribunal resolgui la seva incapacitat, que al març li
van revocar i per tant, va tornar a ser treballadora de l’AFA.

Es presenta els balanços 2020-2021:
● Es tanca amb un romanent positiu total de 25.021,70 €.
● Es proposa portar a reserves un 40% d’aquest guany, per poder fer front a imprevistos com ara la

baixa de un treballador que es preveu de llarga durada, i que la resta es retornari a les families.

S’aprova per unanimitat la proposta de la comissió.

En relació al pressupost 2021-2022 es proposa:

● Actualitzar la quota de funcionament aumentant-la per aquest curs 2021-2022 a 41,50€ mensuals
(excepte Agost i Juliol), quota que ja es cobrava abans de la pandèmia perquè es preveuen
realitzar totes les activitats planificades.

● Mantenir la quota de soci AFA de 12€ anuals per família.

Comissió Temps de migdia

Expliquen les tasques, que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt).

Exposen que hi ha hagut un augment d’usuaris del servei respecte del pressupostat:
● Curs 2020-2021: Previsió 360 usuàries. S’acaba el curs amb 375 usuàries.

Una de les feines que han fet és la recerca i comparativa d’empreses de cuina, per intentar abaratir el cost
del menú/dia i aproximar-se al preu fixat pel Departament d’Educació que actualment està a 6,33€.

Expliquen els avantatges d’iniciar el procés de selecció d’empreses i plantegen la pregunta si volem iniciar
el procé per a fer el canvi d’empresa. No necessàriament vol dir el canvi d’Ecoarrels, donat que l’empresa
actual també pot presentar-se al concurs que es faci per escollir la millor oferta qualitat i preu.

S’aprova per unanimitat engegar el concurs per canviar l’empresa de cuina.

En la mateixa línea d’abaixar el preu de TdM diari, es planteja la proposta de reubicar el cost de les hores
de TdM del monitoratge en les excursions de dia sencer i colònies i pasar-ho a despeses de funcionament.

Detallen el càlcul fet per la comissió d’Economia, d’acord amb les dades d’aquest curs que suposaria
rebaixar 0,01 cèntim el menú diari. Per contra la comissió d’Economia, comenta que això pot incrementar
la quota de DF a 42€ i i que aquest fet pot suposar el risc que hi hagin mes impagats, i que també cal
tenir en compte que, la quote de DF és una quota no becada.

Es duu a terme la votació sobre si es vol rebaixar la quota de TdM reubicant el cost de les hores de TdM a



DF Es pregunta al assitents si mantenim la ubicació de les despeses tal i com estàn.

VOTS EN CONTRA 1
VOTS EN BLAC 1
VOTS A FAVOR 19

No s’aprova reubicar el cost de les hores de TdM i es deixen tal i com estan en l’actualitat.

Exposen un tancament del curs 2020-21 amb un balanç positiu de 9.958,82 €, que la comissió proposa
retornar de forma proporcional als dies setmanals d’ús.

S’aprova fer el retorn per unanimitat.

Pressupost 2021-2022 : es presenten els preus pel servei per al nou curs.

S’aproven els preus pel servei per al curs 2021-2022 que queden fixats a:
● 118€/mes per a 5 dies fixes setmana.
● 94,40€/mes per a 4 dies fixes setmana.
● 70,80€/mes per a 3 dies fixes setmana.
● 47,20€/mes per a 2 dies fixes setmana.
● 23,60 €/mes per a 1 dia fixe setmana.
● Preu dia esporàdic 8€.

Comissió acollida

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). També
expliquen la situació de l’inici de curs, que van començar amb pèrdues per la baixada d’usuàries, que en
Assemblea es van aprovar la pujada de preus i el suport de la Júlia i el Dani (com a segon monitor en cas
de necessitat) i s’aconsegueixen redreçar aquestes pèrdues.

Presenten un tancament del curs 2020-2021 amb un balanç positiu de 1.075,33€.

Proposen retornar 983,62€ a les famílies usuàries fixes del cangur matí i amb els beneficis del cangur
tarda, 91,71€, comprar material per a l’activitat.

Respecte del cangur de juny, comenten que han tancat amb unes pèrdues de 549,68€ degudes a que no
totes les persones que van contestar l’enquesta afirmativament, finalment van fer ús del servei i per tant,
fan la proposta de cobrar la diferència 6,11€ als usuaris de cangur de juny.

S’aprova fer aquest retorn de 983,62 € del curs 2020-2021 i la derrama als usuaris del cangur de juny.

Pressupost 2021-2022:

Proposen rebaixar els preus del servei de cangur matí a 18€ de manera retroactiva i recuperar el segon
monitor que l’any passat es va eliminar. Els preus de cangur tarda i esporàdic es mantindrà.

S’aprova la rebaixa de preus per al curs 2021-2022.

Comissió casal d’estiu

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). El curs
passat van poder organitzar el casal amb força normalitat, encara que van haver de suspendre alguna
excursió per tota la limitació de l’aforament.

Presenten un tancament del curs 2020-2021 amb un balanç positiu de 3.878,51€.

Proposen fer el retorn a les famílies.

S’aprova fer el retorn.

En quant al pressupost 2021-2022, mantindran els preus i preveuen que anirà en la mateixa línia.



Comissió Festa Fi de Curs

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt).

Presenten un tancament del curs 2020-2021 amb un balanç positiu de 2.225,15€ que reinvertiran en
la mateixa festa, donat que no saben si es podran fer totes les activitats durant el curs.

S’aprova la proposta.

Per el curs 2021-2022 esperen poder tornar a recuperar el funcionament habitual de la festa i la
comissió, on les famílies dels cursos P5 i 1er en formen part.

Comissió escola inclusiva

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt).

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant, no té pressupost ni balanç.

Comissió comunicació i participació

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt).

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant no té pressupost ni balanç.

Comissió Activitats en Horari No Lectiu

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt). Aquest any
han canviat l’empresa organitzadora de les activitats a l’escola.

Torna el debat sobre la taula sobre el tipus d’activitats que l’escola ha d'oferir, en relació sobretot a la
competitivitat o no de les activitats que s’escullen. Exposen que aquest curs intentaran marcar i definir
amb l’escola unes línies que ajudin a la comissió a la tria i disseny de les activitats a proposar. També es
recorda l’ús del català com a llengua vehicular a les AHNL, doncs estem oferint una activitat dins de
l’escola i per tant, hem de continuar vetllant amb el model de l’escola, linguístic en aquest cas.

Presenten un tancament del curs 2020-2021 amb un balanç positiu de 989,09€, i proposen retornar
únicament 570€ a les famílies en les proporcions segons com han gaudit de les activitats (un trimestre,
dos trimestres o no han fet).

La resta de diners volen guardar-los per poder cobrir despeses de material i monitoratge de suport a
infants amb NEE, perque han vist que aquest curs s’han incrementat i amb la quota de matrícula no
queda tot cobert.

Es fa una votació segons les següents propostes alternatives que surt a l’assemblea:

A) Retorn de la totalitat del romanent.
B) Retorn de tot menys la quantitat necessària pels monitors de reforç d’aquest curs.
C) Proposta de la comissió.

Els vots obtinguts son els següents:

A) 0 vots
B) 8 vots
C) 13 vots

S’aprova retornar 570€ a les famílies usuàries del curs passat i la resta deixar-ho per cobrir les despeses
d’aquest any.

Pel que fa al Pressupost 2021-2022 des de la Comissió es plantegen continuar amb la línia de
propostes engegades el curs anterior i per tant presenten un pressupost de 3.692€ d’acord amb les
matricules cobrades aquest curs.



Es parla d’incidir a l’empresa i que sigui aquesta que porti el material necessari per a realitzar l’activitat,
així com revisar les subvencions per tal de tenir persones de suport en el cas d’infants amb NEE.

Comissió WEB

Expliquen les tasques que fan i com estan organitzats (veure presentació Powerpoint adjunt).

Aquesta comissió no genera moviments econòmics i, per tant, no té pressupost ni balanç.

5. Torn obert de paraules

Per part del cap d’Estudis s’exposa que des de l’escola estan fent un treball intens en el claustre per donar
importancia a les comissions (mestres-família), en les formes de comunicar-nos jaque és molt important, i
en el fet d’anar junts tots alhora en benefici dels infants, perquè tothom forma part de la comunitat
educativa.

Podeu contactar amb nosaltres per Mail: juntapetita.afabarrufet@gmail.com
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