ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AFA BARRUFET

9 de desembre de 2020

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (10/12/2019)
2. Valoració del curs i renovació de representants i càrrecs de la Junta Petita de l’AFA.
3. Presentació i aprovació de balanços econòmics del curs 2019-20. Valoració del curs de
totes les comissions.*

4. Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2020-21. Projectes de totes
les comissions.*
5. Torn obert de paraules.
*Els punts 3 i 4 es presenten conjuntament a partir de l’acció de cada una de les comissions de l’AFA.

2. Junta Petita de l’AFA
Càrrecs:
- Deixen els seus càrrecs Seyla De Francisco i David Vázquez.
- En absència de candidatures, la passada Junta Ampliada es va proposar la
incorporació de Britta Jensen i José Luís Gómez.
Junta Petita 2019-20

Junta Petita 2020-21

Presidenta

Marta Alcober

Presidenta

Marta Alcober

Vicepresident

Ivan Febrer

Vicepresident

Ivan Febrer

Tresorera

Trinidad Bravo

Tresorera

Trinidad Bravo

Secretària

Seyla De Francisco

Secretària

Aida Agüera

Vocal

Aida Agüera

Vocal

José Luís Gómez

Vocal

Anna Pradas

Vocal

Anna Pradas

Vocal

David Vázquez

Vocal

Britta Jensen

2. Junta Petita de l’AFA

Tasques dutes a terme per la Junta Petita (curs 2019-20)
★ Gestió de Juntes Ampliades, ordre del dia i actes.
★ Representació de l’AFA al Consell Escolar.
★ Seguiment i coordinació amb treballadores de l’AFA.

★ Seguiment i coordinació amb les Comissions.
★ Seguiment d’impagats.
★ Relació de l’AFA amb la AFFAC i altres AFAs.
★ Assistència a reunions del Districte.
★ Gestió de la pandèmia COVID-19 (tràmits administratius treballadores AFA, gestió de la
relació amb les famílies...)
...

2. Balanç del curs: Model Econòmic de l’AFA Barrufet

2. Balanç del curs: Model Econòmic de l’AFA Barrufet

2. Balanç del curs: Model Econòmic de l’AFA Barrufet

2. Balanç del curs: Model Econòmic de l’AFA Barrufet

2. Balanç del curs: Model Econòmic de l’AFA Barrufet

ASSEMBLEA GENERAL 2018

3. Presentació i aprovació de balanços econòmics del curs 2019-20. Valoració del
curs de totes les comissions.
4. Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2020-21. Projectes de
totes les comissions:

➔ Economia

➔ Escola Inclusiva

➔ Temps de migdia

➔ Comunicació i participació

➔ Acollida

➔ Activitats en horari no lectiu

➔ Casal d’Estiu

➔ Web

➔ Festa fi de curs

COMISSIÓ D’ECONOMIA

COMISSIÓ D’ECONOMIA
Funcions generals de la Comissió
●

Preparació de la despesa i els ingressos anuals del curs.

●

Seguiment i control del pressupost procurant una despesa adaptada a la previsió.

●

Assessorament i suport a la resta de comissions en aspectes econòmics.

COMISSIÓ D’ECONOMIA
Tancament curs 2019-20
1. Aquest curs ha estat marcat pel confinament i la no realització de diferents partides
pressupostades. Per tant, es tanca amb un romanent total de 59.503,78 €
2. Es proposa, valorant la situació actual i futura, un retorn de 100 € per alumne. La
comissió considera que és important tindre un marge de maniobra a l’AFA en previsió
d’un curs tan excepcional com el que es preveu.
3. Existeix també una segona opció amb el romanent d'aquest curs, sent aquesta el retorn
total, tot i no ser el que recomana la Comissió d'Economia.

COMISSIÓ D’ECONOMIA
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES
DESPESES
PERSONAL

Pressupost 19-20

Balanç 19-20

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21

42.974,60 €

32.630,79 €

-10.343,81 €

28.994.54 €

7.007.7 €

2.931,87 €

-4.075,83 €

8.011,00 €

15.725,00 €

8.687.05 €

-7.037,95 €

23.270,00 €

€

100,00 €

SORTIDES
ACOMPANYANTS
TRANSPORTS
DESPESES SORTIDES
ENTRADES SORTIDES DIVERSES

TOTAL SORTIDES
MATERIAL FUNGIBLE

100,00 €

-

€

-

14.039,00 €

9.964,11€

-4.074,89 €

11.980,00 €

36.971,00 €

21.583,03 €

-15.387,97 €

41.437,00 €

12.660,00 €

7.066.72 €

-5.593,28 €

13.660,00 €

COMISSIÓ D’ECONOMIA
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES

Pressupost 19-20

Balanç 19-20

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21

COLÒNIES
ACOMPANYANTS COLÒNIES
ESTIU

7.500,00 €

-

€

-7.500,00 €

7.500,00 €

TRANSPORT COLÒNIES ESTIU

6.300,00 €

-

€

-6.300,00 €

6.300,00 €

100,00 €

-

€

-100,00 €

100,00 €

52.124,96 €

-

€

-52.124,96 €

52.184,05 €

865,20 €

1.108,88 €

+243,68 €

489,46 €

2.888,00 €

3.026,85 €

+146,85 €

2.040,00 €

€

19,00 €

+19,00 €

10.623,60 €

10.221,58 €

-405,02 €

570,00 €

80.401,76 €

14.375,51 €

-66.026,25 €

67.003,51 €

DESPESES COLÒNIES ESTIU
CASES COLÒNIES ESTIU
ACOMPANYANTS COLÒNIES
TARDOR
TRANSPORT COLÒNIES
TARDOR

DESPESES COLÒNIES
TARDOR
CASES COLÒNIES TARDOR

TOTAL COLÒNIES

-

-

€

COMISSIÓ D’ECONOMIA
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES

Pressupost 19-20

Balanç 19-20

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21

16.900,00 €

10.153,91 €

-6.746,09 €

16.900,00 €

3.240,36 €

2.682,98 €

-557,38 €

3.540,00 €

AMORTITZACIÓ

500,00 €

261,18 €

-238,82 €

500 €

INSOLVENCIES

5.500,00 €

12.489,50 €

+6.989,50

12.500,00

199.147,72 €

101.243,62 €

-97.904,10 €

184.035,05 €

TOTAL PISCINA
TOTAL DESPESES
DIVERSES

TOTAL DESPESES
INTERESSOS BANCARIS
INGRÉS PER SUPORT
ADMINISTRATIU
INGRÉS PER FOTOCÒPIES
INGRÉS PER QUOTES

TOTAL INGRESSOS
RESULTAT 2019/2020

-

€

-

€

4.700,00 €

4.250,00 €

160,00 €

160,00 €

191.250,00 €

196.110,00 €

-

€

-

€

450,00 €

4.700,00 €

€

160,00 €

156.337,40 €

34.912,60 €

191.250,00 €

160.747,40

35.362,60 €

196.110,00 €

59.503,78 €

-

COMISSIÓ D’ECONOMIA
QUOTES SOCIS AFA
CONCEPTES

Balanç 19-20

DESPESES
QUOTA FAPAC

373,27 €

ALTRES

383,60 €

INGRESSOS
QUOTES AFA
SUBVENCIONS

RESULTAT 19/20

4.248,00 €
-

€

3.491,13 €

COMISSIÓ ECONOMIA
Plantejament 2020-21
1. Actualitzar la quota de funcionament rebaixant-la per aquest curs 2020-2021 a 40,50€
mensuals (excepte Agost i Juliol).
2. Mantenir la quota de soci AFA de 12€ anuals per família.

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA
• Garantir una programació de menús i un menjar de qualitat, adaptat a les
necessitats dels comensals. Així com l’adequada informació a les famílies sobre
les programacions de menús.
• Seguiment i control de les condicions laborals del personal contractat.
• Seguiment del nombre d’usuaris del servei.
• Relació amb l’empresa de càtering contractada, ECOARRELS.
• Control econòmic del pressupost del servei de Temps de Migdia.
• Control i seguiment pedagògic de les activitats realitzades.
Quants treballadors/es coordina la comissió?
•En aquest curs escolar el personal del servei de Temps de migdia
està format per:
•22 monitores.
•1 coordinadora.
I qui formem part de la comissió de Temps de Migdia?
4 mares i 2 pares, 3 mestres de l’escola i la coordinació del servei.

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA
Tancament curs 2019-20
-

En total hi ha hagut una mitjana d’usuàries de 375.

-

L’equip de monitores ha tingut 2 incorporacions
noves. Han fet dedicacions setmanals i
coordinacions mensuals per a fer un seguiment i

valoració de les activitats pedagògiques i
funcionament del menjador.
-

Aquest any s’ha fet un seguiment més acurat

d’Ecoarrels, de qualitat de producte i de menú,
millorant així la comunicació tant amb l’equip
d’administració d’Ecoarrels com amb l’equip de
cuina.

Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21
CONCEPTES

Pressupost 19-20

Balanç 19-20

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

MATERIALS

2.350 €

1.881,10

468,90€

DESPESES GENERALS

5.640,00€

7.998,9€

-2.358,90€

EMPRESES EXTERNES

222.334,70 €

149.531,00€

72.803,70€

DESPESES DE PERSONAL

199.234,41€

151.023,51€

48.210,9 €

DOTACIÓ D'INSOLVÈNCIES

5.686,32 €

332,31 €

4.988,5€

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ

4.670,53

5987,31 €

-1.316,78 €

365,51

-365,51€

PERDUES INCOBRABLES

TOTAL DESPESES

434.229,64 €

317.120,06€

117.109,58€

ENTRADES

434.229,64 €

319.615,79€

114.979,46 €

TOTAL

0€

1.136,08 €

1.136,08 €

Pressupost 2020-21 (previsió de 355 usuàries)s
CONCEPTES

Opció 1: fer el retorn

Opció 2: no fer el retorn i
utilitzar-ho com a despesa

Opció 3: no fer retorn i
reduir amortitzacions

MATERIALS

1.800€

63,92 €

1.800€

DESPESES GENERALS

5640 €

5500 €

5640 €

EMPRESES EXTERNES

217.375,70 €

217.375,70 €

217.375,70 €

DESPESES DE
PERSONAL

198.776,41 €

198.776,41 €

198.776,41 €

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ

6049,04 €

6049,04 €

5303,76 €

TOTAL DESPESES

429641,15€

427.145,42 €

428.895,87 €

ENTRADES

429641,15€

427.145,42 €

428.895,87 €

preu 5 dies fixe setmana

121,03€

120,50€

120,82€

Increment quota any
anterior

+3,03€

+2,50€

+2.82€

COMISSIÓ TEMPS DE MIDGIA
Plantejament 2020-21
-

Fer seguiment de les altes i baixes del servei, per a un millor seguiment econòmic.

-

Fer seguiment del funcionament de temps de migdia, seguint les directrius de seguretat i
higiene establertes.

-

Buscar pressupostos d’altres empreses i comparar amb la que tenim ara, per si podem
millorar preu mantenint qualitat.

-

Revisar els convenis de monitoratge.

COMISSIÓ D’ACOLLIDA

COMISSIÓ D’ACOLLIDA
Coordinem els dos serveis que s’ofereixen a l’escola, Cangur Matí i Cangur Tarda, per tal de
facilitar la conciliació de les famílies.
Sempre comença el segon dia del curs.
Cangur Matí: de 8h a 8.45h. Es pot portar esmorzar.
Cangur Tarda: de 16.20 a 17h. (comença 10’ abans que els altres cursos ja que tenim
diferents horaris de sortida resultat de la pandèmia). Es pot portar berenar.
S’ha d’avisar de la necessitat del servei prèviament a la Coordinadora

COMISSIÓ D’ACOLLIDA
Tancament curs 2019-20

➔ Servei ofert fins el 12/03/20.

➔ A partir del 13 de març, malgrat no haver-hi servei, s’acorda en Junta Ampliada
assumir la part proporcional dels ERTOs de la Júlia (coordinadora) i el Dani (secretaria
AFA) fins el final de curs.

COMISSIÓ D’ACOLLIDA
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21
CONCEPTES

Pressupost 19-20 (€)

Balanç 19-20 (€)

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21 (€)

Salaris

15.625,83

10.386,71

66,47%

9.015,00

Seguretat Social

4.446,84

2.881,08

64,78%

2.706,00

Material

150,00

0,00

0%

150,00

Serveis Bancaris

70,00

54,20

77,42%

74,00

Total Despeses

20.292,67

13.321,99

65,64%

11.945,00

Total Ingressos

20.292,67

14.078,80

69,37%

11.945,00

756,81€

Proposem retornar l’excedent de 756,81 € de la següent manera:
- retornar 606,81 € als usuaris fixes
- mantenir 150,00 € com a fons de reserva a la comissió

COMISSIÓ D’ACOLLIDA
Plantejament 2020-21

Com a resultat de la situació de pandèmia que vivim, l’ús del servei ha disminuït més del 50%, donant
com a resultat un servei deficitari els primers dos mesos del curs.
➔ A partir de finals d’octubre hem reduït despeses = hem reduït monitors:
Matí: de 3 hem passat a 2
i Dani

Tarda: de 2 hem passat a 1 + recolzament Júlia

Al no poder preveure la tendència de la resta de mesos i creure que el servei és necessari per a totes
les famílies, proposem pujar lleugerament els preus del servei amb la finalitat d’assegurar la
viabilitat del servei.
Preus curs 2019-20:

Proposta de nous preus a partir de gener 2021:

Cangur Fix Matí: 17 € i Tarda 18 €

Cangur Fix Matí/Tarda:

Cangur Esporàdic Matí: 2,30 € i Tarda 2,50 €

20 €

Cangur Esporàdic Matí/Tarda: 3 €

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU
-

L’objectiu principal de la comissió de Casal d’Estiu
és garantir l’organització del Casals a l’escola per

tal que els nens i nenes puguin gaudir del seu
temps de vacances en un entorn (l’escola) i amb
uns referents (l’equip de monitors/es) coneguts.

-

Fem la gestió econòmica del casal. Elaborem el
pressupost anual i en fem el seguiment econòmic
abans, durant i després del desenvolupament de
l’activitat.

-

Alhora donem el suport necessari a la coordinació

i direcció per tal de que tot surti bé.

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU
Tancament curs 2019-20
-

Aquest any es va realizar el casal per la necessitat real de
socialització i de recuperació de la normalitat dels infants.

Es van fer tots els canvis necessaris (horaris, augments de
ràtio/monitora, etc.) per tal d’adaptar el casal als protocols
existents i oferir a les famílies la seguretat necessària.

-

En total, s’han inscrit 113 participants, repartits en 5
setmanes de casal, en horari de 9-13:00h.

-

En general les famílies han valorat molt positivament que
es portés a terme el casal així com la implicació de l’equip
de monitors/es, direcció i coordinació per tal de que tot
sortis bé.

COMISSIÓ CASAL ESTIU
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES

Pressupost 19-20

SALARIS I SEGURETAT
SOCIAL

42.600 €

EMPRESES EXTERNES

11.600 €

MATERIAL
DESPESES GEN.
(SERVEIS BANCARIS,
ASSEGURANÇA, ETC..)

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21

17.761,85 €

43.478,14 €

0€

11.600 €

10.572 €

700 €

354,34 €

345,66 €

1000 €

300 €

784,97 €

-352,97 €

TOTAL DESPESES

55.200,00 €

25.845,46 €

29.354,54 €

57.161,65 €

INGRESSOS

55.200,00 €

22.659,86 €

32540,14 €

57.161,65 €

0€

-3.126,56 €

- 3185,60 €

0€

TOTAL

Balanç 19-20

24.647,11€

2111,51 €

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU
Plantejament 2020-21
•

Incrementar Quota (124€, 114€, 67€) (120 usuàries).

•

Mantenir horari Casal 9:00 a 16:30h.

•

Mantenir augment un monitor més cada setmana per
les divisions de grup i suport a P3.

•

Augmentar import reservat imprevistos per si la
situació sanitària ens obliga a prendre mesures
excepcionals.

•

Continuar amb enquestes de valoració de les famílies.

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS
Ens encarreguem d’organitzar una sèrie d’esdeveniments que tenen lloc al llarg del curs, entre ells la
Festa Fi de Curs. A banda de crear tradicions i experiències compartides per la comunitat de l’escola, la
finalitat de les activitats que fem al llarg del curs es generar ingressos per finançar la festa mateixa.
Les tasques de la comissió es divideixen i es formen sub-comissions, que s’encarreguen d’unes
activitats específiques:
●

Panera de Nadal i fotos de Carnestoltes.

●

Samarretes.

●

Cursa.

La Festa Fi de Curs posa el punt final de la nostra feina anual. La festa normalment es celebra a
mitjans de juny, al pati de l’escola. Per aquest dia treballen les comissions de:

● Decoració, tallers, bar, entrepans, rifa, espectacles i muntatge i recollida.
La comissió la formen totes les famílies de P5 i 1er de forma automàtica. El pares i mares de 1r són els
que repeteixen experiència i els de P5 n’aprenen per poder ensenyar a les famílies l’any següent, quan
fan 1r. D'aquesta manera es garanteix que els coneixements es vagin transmetent de curs en curs.

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS
Tancament curs 2019-20
Aquest curs 2019-20, ha estat marcat per la pandèmia i per tant pel tancament del centre
escolar, això ha portat a cancel·lar totes les activitats proposades.

Només es va poder fer la panera, al mes de desembre, i el disseny i estampació de les
samarretes.
El carnestoltes va ser estroncat pel virus, però finalment les fotografies de grup es van
enviar per correu electrònic a les famílies.

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES
PANERA
SAMARRETES

Balanç 19-20
1.100,00
84,00

TOTAL INGRESOS

1.184,00

SAMARRETES

1.355,92

MATERIAL PANERA

18,40

TOTAL DESPESES

1.374,32

RESULTAT
2019/20

-190,32

Aquesta pèrdua quedarà compensada aquest curs que es vendran les samarretes que no es van posar a la venda com a
conseqüència de la Covid-19.

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS
Plantejament 2020-21
Durant aquest curs, s’ha plantejat intentar fer el màxim d’activitats que estiguin a les nostres
mans i capacitats per oferir a la canalla de l’escola, dins les adequades mesures de sanitat,
espais d’interacció, jocs i divertiment.

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
(aquesta comissió no genera moviments econòmics, no té pressupost ni balanç)

Objectius generals de la comissió:
-

Treballar conjuntament amb l’escola, per sensibilitzar a tota la comunitat educativa.

-

Interactuar de forma transversal amb totes les altres comissions.

-

Treballar perquè els infants amb NEE, puguin incorporar-se a qualsevol activitat que
organitza l’escola.

-

Assessorar a altres escoles en diversos temes com ara la creació d’una comissió
inclusiva dins la seva comunitat ja que Barrufet és un model d’escola inclusiva.

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA

Funcionament:
-

Reunions periòdiques per posar en marxa nous projectes i per donar resposta a
necessitats i dubtes plantejats per la comunitat educativa.

-

Comunicacions via correu electrònic i WhatsApp a les famílies amb freqüència per
mantenir informació actualitzada de dies internacionals, xerrades, actes relacionats
amb la inclusió, etc.

-

Assistir a formacions o reunions relacionades amb la temàtica de la inclusió.

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
Tancament curs 2019-20
- Durant el curs 2019-20 no s’han pogut realitzar les activitats programades degut a la
Covid-19.
- Es va continuar informant a les famílies d’alguns dies internacionals per tal de que
poguessin treballar-ho amb els infants a casa.

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
Propostes 2020-21
-Organització d’una xerrada telemàtica adreçada a tota la comunitat educativa. Prèviament
s’enviarà un qüestionari a totes les famílies per conèixer les seus interessos.
-Elaboració d’un catàleg de pel·lícules, contes i llibres amb temàtica diversa per penjar al web
de l’Escola amb col·laboració i assessorament per part de professionals i entitats expertes.
Proposta elevada a la responsable de Biblioteca de l’escola.
-Proposta musical elevada adreçada a la Comunitat de grans

-Continuar informant dels dies internacionals per sensibilitzar a les famílies sobre les diferents
realitats

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA
Propostes 2020-21
-Actualitzar el web, amb informacions diverses (dies internacionals) i recomanacions de
pel·lícules i contes inclusius
Altres propostes encara pendents de consensuar:
-Ajornament del Barrufacrispetes: s’està estudiant la possibilitat de triar una pel·lícula o curt i
convidar a les famílies a veure-la a casa seva i preparar alguna dinàmica perquè puguin
treballar-lo a casa.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ

COMISSIÓ COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
(aquesta comissió no genera moviments econòmics, no té pressupost ni balanç)

Al 2020 hem adaptat la nostra activitat a les necessitats degut a la pandèmia, com per
exemple col·laborant amb la comissió de la revista de l’escola en format on line o en la
creació del bloc del confinament.
La Covid-19 ha fet suspendre activitats com la Festa de Benvinguda a les famílies de P3,
on també es presenta la feina de l’AFA i de les comissions, el Barrufallibres i també el
projecte Lecxit, que havia arrencat un curs més amb força, però al març es va haver de
suspendre.
Hem continuat donant suport a les comissions amb les eines de difusió que es necessiten:
infografies pels grups d’informadors de WhatsApp o pel web, cartells per a l’escola …
Al curs 2020-21 hem començat les fitxes explicatives de l’AFA i el seu funcionament, amb
la primera fitxa sobre el nostre model econòmic. Durant el curs es faran noves fitxes sobre
la nostra organització, participació, presa de decisions, etc. I seguirem col·laborant per tal
de facilitar la comunicació entre famílies i escola en temps de pandèmia.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

COMISSIÓ ACTIVITATS EN HORARI
NO LECTIU

COMISSIÓ ACTIVITATS EN HORARI NO LECTIU (AHNL)
Funcionament: la comissió està formada per mestres i mares de l'escola. Hi ha la

contractació d'una persona per dur la coordinació de les activitats i fer l'atenció directa a
les famílies i les entitats organitzadores. La majoria de les activitats estan organitzades
per entitats externes a l'escola, només hi ha una activitat que pertany directament a l'Afa
(anys passat eren 2).
Objectius:

1. Oferir un ventall d'activitats d'interès a tot l'alumnat.
2.Cobrir la necessitat de les famílies de deixar el seu fill/a a l'escola més tard de l'horari de
sortida habitual.
3. No ser un simple espai d'acollida, sino que les activitats tinguin un interès educatiu,
social, seguint el de l'escola.

COMISSIÓ AHNL
Tancament curs 2019-20
S'ha mantingut el número de membres a la Comissió (van marxar un parell de pares i hi han
entrat dos més).
Falta de coneixements del funcionament de la nova comissió per fer un bon tancament de
curs.
S'ha fet molt bona feina, per part dels antics membres de la comissió, informatitzant totes
les inscripcions, respostes automàtiques...
No es va poder programar el curs actual amb calma degut a l'incertesa que hi havia al
setembre.

COMISSIÓ AHNL
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21 (a nivell econòmic)
CONCEPTES

Pressupost 19-20

Balanç 19-20

Diferencial 19-20
Pressupost - Balanç

Pressupost 20-21

ENTRADES INSCRIPCIONS

3.250,20

2.730,00

520,00

2.080,00

TOTAL INGRESOS

3.250,00

2.730,00

520,00

2.080,00

SALARIS

2.668,00

-1.980,19

687,81

1.320,00

-613,68

-516,48

CàRREGUES SOCIALS

97,20

MONITOR SUPORT NEE

185,00

0

185,00

PERSONAL
ADMINISTRACIÓ

300,00

-300,00

0

TOTAL DESPESES

3.250,00

2.593,87

656,13

RESULTAT

0,00

136,13

136,13

460,00
0
300,00

2.080,00

COMISSIÓ AHNL
Plantejament 2020-21
Aquest curs no ens hem pogut plantejar masses millores. A l’inici de curs i davant del buit legal
en què ens trobàvem, vam dubtar si iniciar les activitats o no. Finalment, vam pensar que els
infants i les famílies ho necessitàvem, així que vam decidir continuar amb les propostes del
curs anterior. No es van poder buscar activitats noves ja que és una acció que es sol fer a finals
del curs anterior i estàvem confinats.
Bàsicament, volem posar-nos al dia en temes de la comissió. Ens aniria molt bé ajuda adicional
ja que a començament de curs hi ha molta feina. A final de curs, volem començar a mirar noves
activitats i replantejar les que no funcionen tant.

COMISSIÓ WEB

COMISSIÓ WEB
(aquesta comissió no genera moviments econòmics, no té pressupost ni balanç)

● La comissió web s’ocupa de mantenir i actualitzar la pàgina web de l’escola amb la

informació que recibim per part de les diferents comissions AFA i de l’escola a través de
l’email web.afabarrufet@gmail.com
● A la comi web actualment som 4 persones: Maria José Tamarit (mestra), Elena Galvani
(AFA), Federico Zani (AFA) i José Luis Gómez (AFA).
● Durant la quarentena ens vam reunir online cada dimarts per a fer un seguiment de la

nova web que ca començar a funcionar el setembre 2020. Ara no fem reunions
setmanals però si que ens mantenim en contacte a través dels email,és a dir… No ens
veiem molt tot i que a vegades ens comuniquem massa :)
● No tenim pressupost, les despeses de hosting i altres requisits de la web, són coberts
per l’AFA.

COMISSIÓ WEB
Tancament curs 2019-20 i Plantejament 2020-21
A la nova web es pot consultar tota la documentació de l’Escola i de l’AFA, s’han agrupat i organitzat els
temes i uns menús més clars i fàcils de consultar. També hem volgut donar més rellevància als blogs posantlos a la pàgina d’inici, on hem inclòs el calendari actualitzat cada mes amb els events que es realitzen.
La nova Web és responsiva, és a dir adaptada a la consulta amb mòbils i tauletes.

Per a aquest any el desafiament serà incloure més veus de l’escola a la pàgina, pel que us convidem a enviar
notícies, informació i animem a les famílies que posin comentaris en les diferents notícies dels blogs per a
que no sigui només una web de consulta sinó de participació de tots i totes.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM !!!

