
 
 
 

ACTA JUNTA AMPLIADA NOVEMBRE 2020 
 

 
 

Dia: 12 de Novembre de 2020  

Hora: 22:00h  

Lloc: videoconferència 

 

Persones assistents: 

Aida Agüera (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Fran Aguilera, Marta Alcober (Junta Petita / Comissió 

COVID), Dani Barco (Comissió Comunicació), Fidel Bellmunt (Comissió Comunicació / Comissió Temps de 

Migdia), Jaume Bellmunt, Manel Bosch, Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), José Luis 

Bueno, Roc Carrion, Seyla De Francisco (Comissió Casal Estiu / Junta Petita), Marta Espinal (Comissió 

AHNL), Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió COVID), Isabel Fontanet, Elena Galvani (Comissió Web), 

Alícia Gamiz (Comissió COVID), Xantal Genovart (Comissió Inclusiva), Enric Gibert (Comissió Temps de 

Migdia), Daniel Gómez (Secretari AFA), Albert Gomà, José Luis Gómez (Comissió Comunicació), Erundina 

González (Comissió Temps de Migdia), Sílvia Núria Guil, Britta Guldmann, Laia Jaén, Júlia Jarque 

(Coordinadora Temps de Migdia), David Jover (Comissió Acollida), Arnau López (Comissió Web), Eva 

López (Comissió AHNL), Maria Mallo (Comissió Inclusiva), Anna Martín, Olga Nadal (Comissió Inclusiva), 

Laura Rieiro, Raquel Róbalo (Comissió Inclusiva), Rosa Maria Sabio (Comissió Acollida i Cangur), Vanessa 

Torras (Comissió Acollida i Cangur), Albert Torrent, Elvira Vargas, David Vazquez (Junta Petita), Òscar 

Vidiella (Comissió Temps de migdia), Xènia (Comissió Festa fi de curs). 

 

  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova. 

 

2. ESTAT DE L’AFA EN TEMPS DE COVID-19 

S’informa que ja s’ha activat la comissió COVID-19 (formada per l’Assumpta i el Kilian de l’equip 

directiu, la Marta i l’Ivan de l’AFA i la Laia i l’Alícia famílies del món sanitari). Que estem tot just 

començant a treballar i que mica en mica es va consensuant com encarar els casos que van 

sortint a l’escola i les informacions que aquesta ha de comunicar. També que cal anar resolent 

els dubtes que puguin sorgir per part de les famílies afectades, sota la premissa de la màxima 

transparència per comunicar el que creiem important. Exposem que tenim punts de vista 

divergents (l’escola, recolzada per la Referent COVID, creu que ha de comunicar el just i 

necessari, per tot el tema de protecció de dades de les persones afectades, i l’AFA que creu que 

cal anar exposant i normalitzant el tema dels casos per mantenir informades en tot moment a 

les famílies). Estem buscant el punt mig. 

Algunes famílies de P-4 (Dinosaures) han trobat a faltar una mica de comunicació en el 

tractament del cas del seu tutor, que va estar confinat una setmana. Si que es va comunicar el 

mateix dilluns que estava pendent dels resultats del PCR i els van dir que ja els informarien i 

finalment no es va comunicar els resultats de la prova. Posen sobre la taula que ho van saber a 

través dels nens abans de per l’escola i que això ha generat potser una mica de neguit per part 

de les famílies. Cal que aquesta comunicació sigui molt fluida per tal de que sigui una qüestió de 

confiança de les famílies vers l’escola. Es posa sobre la taula també, que aquesta informació per 

part de l’escola, ha de tenir en compte la possible vulnerabilitat de les famílies quan hi ha casos 



a l’escola (ni que sigui contactes de contactes). Per tant, cal acabar de veure com es 

comuniquen aquestes coses que sigui una comunicació més fluïda. 

 

3. RENOVACIÓ CÀRRECS JUNTA PETITA 

Ja es va informar que aquest curs acaben mandat la Seyla i la Trini. En David ens ha demanat no continuar a 

la JP, per tant caldria renovar a 3 persones (el 40%, normalment es renova ⅓ de la Junta cada any, el 30%). 

Finalment, però proposem renovar només a 2 persones (David i Seyla).  

La passada Junta Ampliada es va obrir el termini per a presentar candidatures. No hem rebut 

cap candidatura en aquest termini fins ara i com a Junta Petita proposem al José Luis Gómez i a 

la Britta Guldmann per a que passin a formar part de la Junta Petita. Ambdós càrrecs resten 

pendents de ratificar en l’Assemblea del desembre. 

 

Per altra banda, al comunicar els membres del CE el proper Consell Escolar previst per l’1 de 

Desembre. Informarem al CE d’aquesta situació. L’endemà fem l’Assemblea on ratificarem les 

noves incorporacions. 

 

 

4. PRESENTACIÓ BALANÇOS I PRESSUPOSTOS DE LES COMISSIONS DEL CURS 

2019-2020 I TEMES DE LES COMISSIONS  

 

Temps de migdia: 

Balanç 2020: surt un balanç final del curs negatiu, de -900€ i encara els cal acabar d’ajustar el 

tema beques. 

Exposen que hi ha les mateixes amortitzacions de 10 mesos (gestoria, seguretat social…) però 

que en realitat van ser 7 mesos de despeses sense ingressos. Recorden que hi ha el remanent 

del 2019 per material que encara no s’ha gastat (calia fer-ho en el 2020). 

Pressupost 2021: informen que han baixat les usuàries de tdm (de 370/375 usuàries a 355/360 

usuàries actuals) i que s’ha mantingut el monitoratge. Per tant hi ha les mateixes despeses i 

menys usuàries. Es proposarà un augment de quotes de TdM que passaran de 118€ a 120€ (cal 

tenir en compte el preu màxim del menú que marca la Generalitat 6’33€ ja que ja estariem per 

sobre dels 6’80€ a l’escola). 

Informen que ja hi ha hagut les reunions amb els monitors i monitores i que han anat molt bé. 

Que estan molt contents de com està funcionant tot. També informen que ja hen fet la reunió 

amb ecoarrels i que segueixen treballant-hi per un bon seguiment. 

Comunicació:  

Valoren el que han fet aquest passat ciurs 2019-2020: revista digital i bloc del confinament. 

Acollida i cangur: 

Balanç 2020: surt un balanç positiu de 402,85€. Es proposa no fer retorns (seria un retron d’uns 

imports imports molt petits) i deixar-lo com a romanent per a la comissió. 

Pressupost 2021: estem arrossegant pèrdues de setembre i d’octubre. Això es deu a una 

baixada de més del 50% d’usuaris del servei (sobretot dels fixes). Actualment tenen un -854€ 

de pèrdues d’aquests dos primers mesos del curs. Per reduir despeses han reduït el monitoratge 

adequant-lo millor a les ràtios (des de novembre de 3 monitores a 2 pel matí i de 2 monitores a 

1 per la tarda, que seran recolzats pel Dani o la Júlia). Amb aquesta reducció de despeses i amb 

el mateix nombre d’usuaris dels dos primers mesos, no hi hauria pèrdues ni tampoc guanys.  



Per altra banda proposen augmentar una mica els preus d’acollida passant 17€ (matí) i 18€ 

(tarda) a 20€En tots dos horaris i augmentar el preu dels esporàdics a 3€ tant a matí com a 

tarda. Està clar que cal mantenir el servei per a les famílies, que és un servei important de 

conciliació familiar, i si hi hagués beneficis a final de curs es retornarien. 

Plantegen també que, de manera excepcional per les característiques d’aquest curs que canvia 

tant, poder anar revisant les quotes en les Juntes Ampliades i no pas en l’Assemblea, per poder 

anar ajustant molt millor el cost del servei al nombre d’usuàries. Cal acordar aquesta proposta 

en Assemblea. 

Casal d’estiu:  

Balanç 2020: presenten un balanç deficitari -3.000€ (degut bàsicament a la compra del material 

sanitari necessari utilitzat per a la realització del Casal). Aquest dèficit plantegen solventar-lo 

amb el romanent que hi havia de l’any passat. Exposen, des de la comissió que el balanç 

presentat és totalment diferent del presentat a l’assemblea passada. Per la realització del Casal 

2020, va complicar molt el tema mesures de seguretat i es va prioritzar la seva realització. 

Pressupost 2021: Encara hi estan treballant però tenen la premissa de que no surti deficitari. 

Web:  

Proposen que visitem els blocs i demanen que les famílies fagin feedback dels continguts 

https://escolabarrufet.cat/ 

Informen que s’ha afegit un nou Google Calendar i que aquest es pot sincronitzar amb els 

personals per a que ens vagi fent els recordatoris de les activitats de l’escola. 

Demanen a Junta Petita que els facin arribar el projecte del pati, mapa, imatges, etc. per a 

penjar-lo al web. 

Activitats en horari no lectiu:  

Balanç 2020: presenten un balanç que es mourà entre +50€/-100€. 

Pressupost 2021: difícil de preveure. Exposen que van partir d’uns números molt dolents a nivell 

d’usuaris però que a mesura que han anat passant les setmanes van anar pujant d’usuaris (105 

inscrits), que això ha anat bé i ha ajudat a estabilitzar els números i la previsió de la comissió. 

Informen que si no ens tornen a confinar els números serán a 0 (ni pèrdues, ni guanys). 

Informen que en breu faran comunicat de compromís de pagament de les famílies de manera 

mensual i també que no es pagaran les sessions que van estar confinats. En quant a la 

coordinació de les Activitats, informen que se li pagarà una quantitat mínima a la coordinadora 

en cas de confinament ja que seguirà fent tasques de coordinació a través del teletreball. 

Informen també que tenen previsió d’obrir algunes extraescolars el 23 de novembre. Cal 

esperar el comunicat oficial i la normativa per veure quan i com reestableixen el servei. 

Economia:  

Balanç 2020: informen que hi ha hagut guanys (bàsicament perquè no hi ha hagut les colònies) 

i que es planteja un retorn de 100€ per infant (aproximadament). 

Pressupost 2021: aquesta any es mantindrà la quota ja que des de l’escola es plantegen 

sortides, colònies, ús d’autocars… 

S’obre el debat de què i quina quantitat es retornarà a les famílies, sobre si cal guardar part 

d’aquests guanys de l’any anterior per eixugar deutes del curs passat (QF, TdM, Acollida, 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fescolabarrufet.cat%2F


AHNL…), sobre si cal fer un retorn el màxim possible a les famílies ja que va ser un any dur per 

a moltes d’elles (ERTOS, etc.) ja que els vam demanar l’esforç de seguir pagant les quotes i 

que, un cop fet el balanç a l’assemblea es farien els retorns pertinents.  

Es posa sobre la taula el model econòmic de Barrufet que sempre (històricament i per estatuts) 

s’ha mantingut en retornar a les famílies tot allò que no s’ha gastat al llarg de l’any. Hi ha una 

nova tendència que planteja reinvertir els guanys per a fer una escola millor i arribar allà on el 

Consorci no arriba. Caldrà plantejar aquest debat a l’Assemblea. 

Es posa sobre la taula un model tipus Caixa de resistència en el que, les famílies que ho vulguin 

i ho expressin, no se’ls faci aquest retorn de despeses de funcionament i vagin a parar a una 

caixa de resistència per poder solventar tots imprevistos que tenim com a AFA. 

Festa fi de curs: 

Balanç 2020: -5€ (que surt de la recollida dels números de la panera menys les despeses de les 

samarretes). S’estan plantejant quan vendre les samarretes i que això pujarà més el balanç 

final. Informen que cal fer les 50 samarretes de tallatge gran que es van donar als nens i nenes 

dels grups de grans (6è) a la festa de sisè del curs passat. 

Pressupost 2021: hi estan treballant ja que la incertesa de poder fer o no una festa de fi de curs 

és important. Preveuen fer algunes activitats segons marqui la normativa vigent. 

Pel que fa a la panera, informen que la setmana que ve, posaran les caixes per a la recollida 

d’aliments. Estan acabant de decidir com farien el sorteig (no ens podem ajuntar totes les 

famílies a la porta), potser fent una gravació i penjar-la al web, fer un streaming del sorteig a 

través del web de l’escola... 

Inclusiva:  

Estan treballant en el coneixement de l’estat de l’escola en aquests moments pel que fa a 

l’atenció dels infants amb NEE, de les famílies que necessiten acompanyament en aquests 

moments complicats... El mestre d’enllaç és el Jordi i volen veure si, des de l’escola els poden 

facilitar aquesta informació per a poder fer un plantejament d’atenció a la diversitat.  

Estan elaborant el catàleg de llibres, contes i pelis inclusives per a poder-lo penjar al web en 

coordinació amb l’escola. 

Informen que queda pendent una trobada amb la comissió i la Junta Petita. 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

 

S’informa que el proper 1 de desembre hi ha Consell Escolar i que es traspassarà, des de l’AFA, 

tot aquest neguit que i ha hagut amb el tema Covid. 

 

S’informa que l’Assemblea General Ordinària de l’AFA serà el proper 2 de desembre i que, en 

funció de l’estat d’alarma la farem presencial a Cotxeres o no. 

 

Adhesió al manifest de l’AFA de l’Institut-Escola Arts. S’exposa el cas (aquí hi trobarem el 
manifest https://ieartsenlluita.wordpress.com/), s’exposa la deixadesa del Departament i el 

Consorci del projecte (obres en l’actual ubicació, previsió de l’edifici nou, acompanyament al 
projecte, etc.)  
S’acorda adherir-nos-hi com a entitat i donar suport al manifest. 

 
S’informa que aquest any s renova també la junta de l’AFFAC i que la candidatura de continuitat 

de la Belén Tascón i el seu equip AFFAC (actual junta) ens demanen el nostre suport. S’acorda 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fieartsenlluita.wordpress.com%2F


donar-li el nostre vot a favor a l’Assemblea General AFFAC del proper 21 novembre a les 9h 

(https://affac.cat/ago2020/). Fidel Bellmunt hi assistirà com a membre de l’AFA  
 

S’informa de la demanda que ens han fet des de l’AFA de l’EBM El Fil. S’exposa el cas dels 
pagaments de les EB i del manifest a que l’Ajuntament revisi les revisions de tarificació 
(https://twitter.com/afi_fil/status/1326789325971841024?s=21). S’aprova adherir-nos-hi. 

 
Es dóna per acabada la Junta Ampliada a les 00:45h  
 
Es convoca la propera Assemblea pel 2 de Desembre a les 21’30h. 
 
 

Podeu contactar amb la Junta Petita a: juntapetita.afabarrufet@gmail.com 
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