
ACTA JUNTA AMPLIADA NOVEMBRE 2021

Dia: 11 de Novembre de 2021
Hora: 21:30h
Lloc: vestíbul de l’escola

Persones assistents:
Marta Alcober (Junta Petita / Comissió COVID), Fidel Bellmunt (Comissió Acollida i Cangur / Comunicació),
Mireia Bernadàs (Comissió Economia), Trinidad Bravo (Junta Petita / Comissió Economia), Mireia Collado,
Seyla De Francisco (Comissió Casal Estiu / Comissió Inclusiva), Ivan Febrer (Junta Petita / Comissió
COVID), Enric Gibert (Comissió Economia), Dani Gómez (Secretari AFA), Pablo Guerra (Comissió Activitats
Horari No Lectiu), Sílvia Guil (Comissió Festa Fi de curs), Júlia Jarque (Coordinació TdM AFA), Britta
Jensen (Junta Petita), David Jover (Comissió Acollida i Cangur), Xènia Orfila (Comissió Festa Fi de curs),
Albert Torrent (Comissió Acollida i Cangur), Noemie Travier i Elvira Vargas.

1. APROVACIÓ DE LES JUNTES AMPLIADES ANTERIORS, MESOS JUNY I OCTUBRE

S’aproven.

2. BENVINGUDA A LES NOVES FAMÍLIES I BREU EXPLICACIÓ DE LA JUNTA
AMPLIADA

S’exposa a les famílies noves o que assisteixen per primera vegada a una Junta Ampliada el
funcionament de l’AFA de l’escola (veure acta anterior). També podeu trobar tota la resta
d’informació relacionada amb el funcionament de l’AFA al següent enllaç:
https://escolabarrufet.cat/afa/

3. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

S’explica que aquest any toquen eleccions al Consell Escolar de l’escola, eleccions que es
realitzen cada 2 anys però que han estat prorrogades a causa de la COVID un any mes. Segons
el funcionament de l’escola i l’AFA (veure documents al web sobre la composició del Consell
Escolar, al NOFC) aquestes eleccions són un tràmit, ja que els representants de l’AFA al Consell
Escolar són els 7 membres de la Junta Petita (més els 7 membres dels mestres i la representant
de l’Administració). La idea és que, amb el plantejament AFA de renovació permanent de la
Junta Petita (2 membres cada any) es garanteix el traspàs dels consensos arribats a les Juntes
Ampliades i a l’Assemblea i no cal fer un procés electoral amb candidatures (tot aquest
funcionament està informat i aprovat amb la inspecció educativa i el Consorci d’Educació).
Des de l’AFA es presentaran els següents representants de la Junta Petita: Aida Agüera, Marta
Alcober i Britta Jensen.
S’informa que ben aviat rebrem el mail informant d’aquestes eleccions (tant de l’escola com de
l’AFA) que seran el proper divendres 26 de Novembre. Des de l’escola i des de l’AFA, demanem
una participació de totes les famílies, ja que, d’aquesta manera, es dóna també el suport al
model de l’AFA que tenim.

https://escolabarrufet.cat/afa/


4. NOVES INCORPORACIONS A LA JUNTA PETITA I DATA DE L’ASSEMBLEA

S’informa que hi ha la renovació de dos càrrecs de la Junta Petita (acaben Trini Bravo i Anna
Pradas). Albert Torrent i Mireia Collado s’han presentat com a candidats a entrar a la Junta
Petita. Aquestes dues candidatures caldrà que siguin ratificades a la propera Assemblea.

5. PRESENTACIÓ DELS BALANÇOS 2020-2021 I ELS PRESSUPOSTOS 2021-2022
DE LES COMISSIONS

6. COMISSIONS

Economia:

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Informen que, un cop tancats tots els números, i en haver-hi superàvit del curs passat (no es
van fer les colònies de la tardor ni algunes sortides), plantejaran un retorn a les famílies
d’aproximadament uns 30€ per infant.

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

S’exposa el cas de l’antiga secretaria de l’AFA per contextualitzar el pressupost d’enguany.
Al 2018 pateix un accident de trànsit i és baixa, baixa que acaba sent una incapacitat
permanent. Fa uns mesos, un tribunal laboral li revisa l’incapacitat otorgada i revoca aquesta
decisió i, donat que no han passat els dos anys en què li van otorgar la seva incapacitat s’ha de
reincorporar a l’AFA. Donada la seva situació física (continua pendent de dues operacions) torna
a agafar una altra baixa (recolzada per una metgessa). Això fa que actualment estiguem pagant
el cos del secretari actual i el seu sou (la seguretat social l’assumeix l’INSS). Aquest sou s´ha de
preveure al pressupost perquè està pendent de judici contra la resolució del Tribunal Médic.
Aquesta despesa a càrrec de l’AFA és de 20.000€. Aquesta despesa, revisats tots els números
per part de la Comissió i del secretari actual, pressuposa un augment de la quota de l’AFA, dels
40’50€ actuals passaríem als 43’79€ i hem de considerar que no podem determinar amb
exactitud el temps que l’hem d’assumir.

Per això plantejaran dues opcions de resolució d’aquestes despeses considerant la imputació
d’un percentatge a consensuar a reserves d’AFA d’aquesta despesa:

- Imputació del 50% d’aquesta despesa a reserves de l’AFA i l’altre 50% dintre del
pressupost del curs 21/22. La quota seria de 42,50.-€, mateixa quota d’abans de la
pandèmia.

-
- Imputació del 100% d’aquesta despesa a reserves de l’AFA i manteniment de la quota del

curs passat. Aquesta es descarta en la Junta Ampliada perquè no sabem el temps que
hem de mantenir aquesta situació, i podria suposar quedar-nos sense reserves i no poder
atendre imprevistos.

- Partim d’una pujada de quota a 41,50€ (el preu de la quota anterior a la baixada) i la
resta fins a assumir aquesta despesa les assumim amb reserves d’AFA (serà més del
50% de les reserves).

Per altra banda, han analitzat la proposta feta per part de la comissió de Temps de Migdia.
Aquesta comissió està en la recerca de com poder reduir el preu diari del Temps de Migdia i van
demanar a aquesta comissió la revisió del cost dels monitors.
Van demanar una revisió de la imputació del cost del monitoratge que assumeix Temps de
Migdia en les sortides i colònies que fa l’Escola.



D’acord amb la previsió de sortides i colònies d’aquest curs 2021-2022 i les necessitats
manifestades per l’Escola sobre el nombre de monitors han calculat que surten 207 hores.
Aquestes hores corresponen a les 3h que fan les monitores cada dia i que la comissió de Temps
de Migdia considerava que havien d’imputar-se a despeses de funcionament donat que tant en
les sortides com en les colònies, l’ús del monitoratge es per a tots els nens de la classe i no
només els usuaris de Temps de Migdia.

Cal detallar que actualment aquestes sortides s’assumeixen de forma proporcional tant per
Temps de Migdia com per la quota de despeses de funcionament. Les 3 hores detallades al
contracte les assumeix Temps de Migdia i les hores extraordinaries dels monitors s’assumeix des
de la quota de despeses de funcionament.

Aquestes 207 hores pujen a un cost de 1.435’64€ (pagades actualment per quotes de TdM però
que gaudeixen totes les famílies, siguin usuàries de TdM o no).

D’aquesta manera deduïm que:
-Aquests 1.435’64€, dividits amb els 395 usuaris actuals de TdM, surt a 3,6€/any per infant,
0,36€/mes per cadascun dels usuaris de TdM.
-Aquests 1.435’64€, dividits amb els 450 usuaris de l’escola (imputats a les quotes mensuals de
l’AFA, les Despeses de Funcionament), surt a 3,52€/any per infant, 0,352€/mes per a cadascun
dels infants de l’escola.
El canvi està clar que no és significatiu (0,01 mes) i que no servirà per a reduir la quota de TdM,
però sí que ordena les coses i les imputacions dels serveis a qui en fa ús, i quin criteri fem
servir. . Però alhora també genera dubtes, ja que implica carregar sobre les famílies vulnerables
(s’han demanat 101 beques de menjador i tenim 15 famílies de Pla de Xoc) aquesta despesa
extraordinària de 3,52€ (en el cas que fossin assumits per totes les famílies en la quota de DF).

Temps de migdia:

Informen que per la COVID van haver de pujar la quota a causa del descens d’usuàries del
servei, però que ara han remuntat i que, actualment estan en 385-390 usuàries diàries.

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Presenten un superàvit d’uns 10.000€ i plantejaran un retorn de 30€ per infant.

Hi ha hagut un augment dels usuaris i, per tant, la quota que es va pujar pràcticament la volem
retornar sencera.

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

Volen plantejar mantenir la quota igual, un mateix preu que l’any passat (120’50€) ja que, de
moment, no hi ha canvi d’empresa. Però veuen que, si es manté el nombre actual d’usuàries i
veient el superàvit del curs passat, potser fan un plantejament de preu pre-COVID de 118€
(previsió bona si hi han més de 375 infants/dia fent ús del servei).

També que segueixen revisant els contractes amb l’empresa per mirar de rebaixar el preu del
menú per infant. Han vist que hi ha noves empreses que assumeixen el cost (el manteniment i
la reposició) del menatge i utillatge de cuina en els seus plecs de condicions. Es plantejaran, per
a aquest curs, un concurs obert de l’empresa de cuina (de cara al curs 2022-2023) per a
aconseguir finalment reduïr el preu del menú diari.

Comunicació:

Informen que és una comissió que no té ni tancament econòmic del curs 2020-2021 ni
pressupost econòmic per al curs 2021-2022.



Que en principi van fent i que estan bé.

Acollida i cangur:

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Informen que tanquen el curs passat amb 900€ de benefici a Acollida del matí (que retornaran a
les famílies), que el cangur de tarda s’ha mantingut (surt un benefici de 80€) i que el cangur de
juny acaba amb unes pèrdues de 600€ (uns 6€ per família que caldrà imputar-los). Pel cangur
de Juny, comptàven amb més famílies de les que finalment es van apuntar (unes 30 menys de
les que van contestar l’enquesta) i, amb tot el tema de grups bombolla van haver de contractar
més monitores per a poder-los garantir.

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

Encara no el tenen elaborat.

Pel que fa al debat sobre el tema de l’allargament del cangur en la franja de tarda, de 17h a
17’30h (sorgit a vàries Ampliades anteriors i sobretot a la darrera) exposen que han fet la
consulta amb el claustre de mestres (tal i com es va quedar a la JA del mes d’octubre) i que
aquesta consulta va en la línia de l’exposat amb anterioritat des de la comissió. Ens passen i ens
llegeixen l’escrit del raonament que han elaborat i ens fan arribar també el raonament
pedagògic del claustre (veure documents adjunts a aquesta acta).

Amb aquests dos argumentaris es decideix deixar el cangur de tarda tal com està i tancar el
tema. S’obre la porta a revisar-lo si hi ha un volum important de famílies afectades (pels volts
de 39 famílies en contracte de fix) que necessitin allargar el servei i demanen que aquest grup
de famílies es posin en contacte amb la comissió.

Es pregunta, si el cangur de tarda, amb els usuaris que hi ha actualment és deficitari i si s’està
carregant a les famílies usuàries del cangur de matí, una part del servei de tarda. Es diu que no,
que amb el plantejament d’una sola monitora (recolzada per la Júlia i el Dani per si hi ha algun
imprevist) els números surten i que cada usuària paga pel servei que obté i al quan està inscrit.

Casal d’estiu:

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Fan un tancament positiu de l’activitat del curs passat i surten amb un superàvit de 3.800€
(bàsicament a causa del fet que es van anul·lar dues sortides a les piscines) amb el qual, d’una
banda ja han fet una previsió de material, i faran un retorn a les famílies usuàries.

També faran una consulta a la Tècnica del Districte ja que creuen que la part proporcional de les
famílies becades, s’ha de retornar a l’Administració (que és qui va adjudicar les beques aquesta
vegada).

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

Tot i que no presenten els números del pressupost, informen que plantejaran un preu mantingut
al d’aquest any pel que fa a les quotes. Plantejaran un Casal d’estiu de 5 setmanes de 5 dies i
amb els mateixos horaris que l’estiu passat.

Posen sobre la taula la problemàtica amb que es van trobar les monitores pel que fa al material
que hi ha a l’escola (que molt és comprat per l’AFA). És un tema que ho han parlat a la Comissió



(en la que assisteixen alguns mestres) i ho estan treballant i ho posaran sobre la taula com a
claustre també.

Web:

No hi ha cap representant de la Comissió a l’Ampliada i no poden presentar ni el tancament
econòmic del curs 2020-2021 ni el pressupost econòmic per al curs 2021-2022.

Activitats en horari no lectiu:

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Presenten un superàvit de 989€ i plantegen 2 opcions: un retorn a les famílies o una aportació a
les reserves de la Comissió per poder pagar a la monitora de reforç donat que hi han dos infants
amb NEE i no cobreixen el sou de la segona monitora.

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

Aquest any han hagut de contractar 2 monitores més per a cobrir els infants amb Especials
Necessitats i amb els ingressos de les quotes en cobreixen 1 i mitja. Faltaria cobrir el sou de
mitja monitora de suport a partir del mes de març.

Informen que, actualment, hi ha 141 infants fent Activitats en Horari No Lectiu.

I plantegen també l’ús del material que hi ha a l’escola (molt comprat per l’AFA) i que no els
deixen usar (com els passa a la Comissió de Casal d’Estiu). També que han hagut de comprar
material bàsic (posen l’exemple de les pilotes de voleibol) que potser haurien de portar les
empreses contractades per a fer l’activitat (sobretot aquell material no fungible com les pilotes
esmentades).

Festa fi de curs:

Presenten el tancament econòmic del curs 2020-2021:

Informen que, del curs passat tenen un superàvit net de 2.225€ (gràcies a les samarretes
venudes que van ser fetes al curs 2019-2020) i que aquest serà reinvertit a la festa d’enguany.

Presenten el pressupost econòmic per al curs 2021-2022:

Encara no el tenen.

Exposen que ja han engegat les comissions de l’organització de la Festa i que estan engegant els
grups de Whatssapp, estan passant els enllaços a les classes de P-5 i 1er i activant aquestes
comissions. Estan pendents de fer la primera reunió amb les famílies de P-5 i 1er i que la
setmana que ve engeguen la Panera (i que rebrem el missatge via informadores).

A la Comissió de Coordinació hi ha 2 famílies de P-5 i 1 de 1er.

es pregunta sobre les dates i informen que les dues que tenen son: el divendres 10 de
Desembre es farà el sorteig la Panera i el divendres 17 de Juny la Festa de Fi de curs.



Inclusiva:

Informen que no s’han tornat a reunir.

Informen també que és una comissió que no té ni tancament econòmic del curs 2020-2021 ni
pressupost econòmic per al curs 2021-2022.

7. TORN OBERT DE PARAULES

Es posa sobre la taula la demanda que es va fer de les Juntes Ampliades híbrides (presencial i
telemàtica a la vegada) perquè les famílies que no poden, puguin seguir les reunions. Es diu que
les Ampliades sempre estan obertes a aquest format híbrid, però que cal que algú es faci càrrec
del que suposa tècnicament (ordinador, imatge, sonorització, connectivitat, gestió de la
participació de la gent que està a casa…). Es demana que si hi ha algú que es veu capacitat per
a portar a terme tota aquesta part tècnica, es posi en contacte amb l’AFA i ho engeguem.

Es convoca la propera Junta Ampliada, que serà l’Assemblea, per al 14 de Desembre de 2021 a
les 20h al menjador de l’escola.

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

AFA Escola Barrufet: Passatge Vapor Vell 7 – Tel.: 93 409 72 08 - 08028 Barcelona – afabarrufet@gmail.com
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