ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
AFA BARRUFET

14 de desembre de 2021

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (9/12/2020)
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 2020-21. Valoració del curs de
totes les comissions.*
4. Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2021-22. 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 Trinidad bravo i Anna Pradas.
- En absència de candidatures, es proposa l’incorporació de Mireia Collado i
Albert Torrent.
- Es redistribueixen els càrrecs dins de la Junta Petita.
Junta Petita 2021-22
Junta Petita 2020-21
Presidenta

Marta Alcober

Presidenta

Aida Agüera

Vicepresident Ivan Febrer

Vicepresident Ivan Febrer

Tresorera

Trinidad Bravo

Tresorera

Marta Alcober

Secretària

Aida Agüera

Secretària

Britta Jensen

Vocal

Britta Jensen

Vocal

José Luis Gómez

Vocal

Anna Pradas

Vocal

Mireia Collado

Vocal

José Luis Gómez

Vocal

Albert Torrent

2. Junta Petita de l’AFA
Tasques dutes a terme per la Junta Petita (curs 2020-21)
★ 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 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.
★ Seguiment de l’afectació de la COVID-19 a l’escola i coordinació amb l’equip educatiu.
...

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

3. Presentació i aprovació de balanços econòmics del curs 2020-21. Valoració del
curs de totes les comissions.
4. Presentació i aprovació de pressupostos econòmics del curs 2021-22. 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

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ ECONOMIA

3 i 4. Comissió Economia
Pressupost i Balanç 2020-21/ Pressupost 2021-22
CONCEPTES
Despeses Personal

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost - Balanç

Pressupost 21-22

28.994,54 €

35.669,66 €

-6,675,12 €

41.009,87 €

8.011 €

3 823,11 €

4.187,89 €

4.500 €

Transports

22.270 €

20.205,06 €

2.064,94 €

18.150 €

Entrades sortides
divereses

11.056 €

11.695,81 €

-639,81

11.050 €

TOTAL

41.337 €

35.723,98 €

5.613,02 €

33.700 €

Sortides
Acompanyants

3 i 4. Comissió Economia
Pressupost i Balanç 2020-21/ Pressupost 2021-22
CONCEPTES

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost - Balanç

180 €

66,57 €

100 €

-

1.185 €

1.047,12 €

137,88 €

1.185 €

MATERIAL DESPATX

90 €

30,70 €

59,3 €

90 €

MATERIAL TALLERS

1800 €

-

1.800 €

80 €

-

80 €

7.500 €

6.568,29 €

931,71 €

7.500 €

375 €

313,86 €

61,14 €

375 €

350 €

119,20 €

23,08 €

350 €

950 €

1.666,09 €

-716,09 €

950 €

150 €

-

-

150 €

900 €

619,52 €

280,48 €

900 €

13660 €

10.431,35 €

3.228,65 €

13.660 €

MATERIAL EDUCACIÓ FÍSICA
MATERIAL MÚSICA
MATERIAL BIBLIOTECA

MATERIAL ANGLÈS
MATERIAL DIDÀCTIC I
FUNGIBLE
MATERIAL EDUCACIÓ
ESPECIAL
MATERIAL INFORMÀTIC
MATERIAL DIDÀCTIC INFANTIL
MATERIAL EXPERMIENTACIÓ
COMPRES PAPER

TOTAL MATERIAL

113,43 €

Pressupost 21-22

180 €
100 €

3 i 4. Comissió Economia
CONCEPTES

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

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost - Balanç

Pressupost 21-22

7.500 €

4.886,76 €

2.613,24 €

6.500 €

6.080 €

6.080 €

0€

5.730 €

100 €

4,10 €

95,90€

100 €

52.184,05 €

51.740,07 €

443,98 €

51.360 €

489,46

489,46

0€

815 €

2.040 €

2.010 €

30 €

1.862,45 €

-

-

-

-

570 €

540,79 €

29,21 €

10.705,23 €

68.963,51 €

65.751,18 €

3.212,33 €

77.072,68 €

ACOMPANYANTS

7.400 €

4.482 €

2.918 €

6.400 €

QUOTES

9.500 €

8.394,16 €

1.105,84 €

9.400 €

16.900 €

12.876,16 €

4.023,84 €

15.800 €

TOTAL COLÒNIES
PISCINA

TOTAL PISCINA

3 i 4. Comissió Economia
CONCEPTES

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost - Balanç

Pressupost 21-22

DESPESES DIVERSES
500 €

403,92 €

96,08 €

1.500 €

1.350 €

1.101,34 €

248,66 €

1.350 €

300 €

479,17 €

-179,17 €

300 €

90 €

92,64 €

-2,64 €

90 €

FARMACIOLA

250 €

94,08 €

155,92 €

250 €

SERVEIS BANCARIS

450 €

385 €

65 €

450 €

DESPESES GENERALS

350 €

-

-

350 €

3.290 €

2.556,15 €

733,85 €

4.290 €

AMORTITZACIÓ

500 €

277,50 €

222,50 €

250 €

INSOLVENCIES

12.000 €

-1989,50 €

10.010,5 €

7.000 €

TOTAL

12.500 €

-1.712 €

10.788 €

7,250 €

MANTENIMENT
MANTENIMENT
INFORMÀTIC
WEB
GESTORÍA

TOTAL DESPESES
DIVERSES

3 i 4. Comissió Economia
CONCEPTES

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Pressupost 21-22

INGRESSOS
INTERESSOS
BANCARIS
INGRÉS PER SUPORT
ADMINISTRATIU
INGRÉS PER
FOTOCÒPIES

-

-

4.700 €

4.700 €

4.700 €

180 €

180 €

180 €

INGRÉS PER QUOTES

189.655,50 €

183.469,75 €

188.942,50 €

TOTAL INGRESSOS

194.535,50 €

188.349,75 €

193.822,50 €

RESULTAT CURS 2020-2021

25.021,70 €

3 i 4. Comissió Economia
Quota Sòcies AFA
CONCEPTES

DESPESES
REVISTA
QUOTA FAPAC
ALTRES

BALANÇ 2020-2021

1.332,55 €
373,30 €
1.824,56 €

AMORTITZACIÓ
TOTAL

3.530,41 €

INGRESSOS
QUOTES AFA

4.176 €

SUBVENCIONS
TOTAL

1.800 €

RESULTAT AFA CURS 2020-2021

5.976 €

2.445,59€

3 i 4. Comissió Economia
1. Tancament curs 2020-21
1. El curs es tanca amb un romanent de 25.021,70€.
2. Es proposa portar a les reserves un 40% i retornar la resta a les
famílies.
2. Pressupost 2021-2022
1. Actualització de la quota de funcionament a 41,50 € mensuals (excepte
Agost i Juliol).
2. Mantenir la quota de soci AFA de 12 € anuals.

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
➢

Garantir una programació de menús i àpats de qualitat, adaptat a cadascuna de les necessitats dels
comensals.

➢

Informar a les famílies sobre les programacions de menús.

➢

Fer un seguiment i control de les condicions laborals del personal contractat.

➢

Fer un seguiment del nombre d’usuaris del servei.

➢

Coordinar i treballar conjuntament amb l’empresa de càtering contractada, ECOARRELS.

➢

Dur a terme el control econòmic del pressupost del servei de Temps de Migdia.

➢

Coordinar i fer seguiment pedagògic de les activitats dutes a terme a TdM.

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
El curs 2021-2022, quants treballadors/es formen part de la comissió?
●

22 monitores

●

1 coordinadora

I qui formem part de la comissió de Temps de Migdia?
●

2 mares i 1 pare,

●

3 mestres de l’escola

●

la coordinació del servei

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
Tancament curs 2020-21

●

Inici curs 360 usuaris

Final curs 375 usuàries

●

Inici curs; < infants per classe, però manteniment del nombre monitoratge per garantir els grups
bombolla també a TdM.

●

Molt bona adaptació, per part de l’equip, al nou funcionament de TdM (nous espais, mantenir
mesures d’higiene i seguretat, grups bombolla…).

●

Incorporació 4 monitores a l’equip. Han fet dedicacions setmanals i coordinacions mensuals per
seguiment i valoració activitats pedagògiques i funcionament del menjador.

●

La comissió ha realitzat cerca i comparativa d’empreses de cuina, valorant qualitat i preu (taula
següent) per poder ajustar el preu del servei al màxim i apropar-lo al que fixa el Departament
d’Educació.

3 i 4. Comissió Temps de Migdia

3 i 4. Comissió Temps de Migdia

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
Que ens interessa de les noves empreses:
➢

Mantenir qualitat menú; actualment hi ha una oferta més àmplia d’empreses a conseqüència de
l’augment de demanda de les escoles.

➢

Incorporar les amortitzacions al preu del càtering (0,08€/dia/usuari (390)).

➢

Subrogar els treballadors actuals.

➢

Millora en el servei amb empreses d’altres escoles del barri i poder fer xarxa.

➢

Acostar-nos el més a prop possible als 6,33 € que ﬁxa el Departament.

Volem realitzar el canvi d’empresa de cuina?

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
CONCEPTES

MATERIALS

Pressupost
20-21

Balanç 20-21

1200€

% gastat/diferencial
20-21 Pressupost Balanç

Pressupost 21-22

73,54%

2000 €

882,50 €
DESPESES GENERALS

5.500€

EMPRESES EXTERNES

217.375,70 €

DESPESES DE
PERSONAL

198.776,41 €

DOTACIÓ
D'INSOLVÈNCIES
DOTACIÓ
AMORTITZACIÓ
TOTAL DESPESES
ENTRADES
TOTAL

109,33%
6.013,11 €
218.996,83 €

5.130 €
100,75%

228.285,50

100,14%
199.048,99 €

7.378,00€
6.048,98 €
427.765,01 €
427.765,01
0

--

199.394,64 €
3.500 €

--

6.000 €

3.704,89 €
6.049,24 €
431.155,28

3,390,27 €

442.510,14 €

13.349,09 €
441.114,10 €

442.510,14 €
9.958,82 €

9.958,82 €

0

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
Resultat balanç 2020-2021: Retorn de 9.958,82 €

Preu temps de
migdia
Preu dia usuària
Preu 5 dies fixos
Preu 4 dies fixos

Curs 2020-21
(355 usuàries)

Curs 2021-2022
(375 usuàries)

6,85 €

6,70

Preu 3 dies fixos

2020-2021, serà

94,40 €

en funció dies

70,80 €
72,3 €

Preu 2 dies fixos

47,20 €
48,2 €

Preu 5 dies fixos
ESPORÀDICS

23,60 €
24,1 €
8€

romanent curs

118 €
120,5 €
96,4 €

Retornem el

8€

setmanals.

3 i 4. Comissió Temps de Migdia

Preu temps de
migdia

Diferència curs
anterior

Regularització preu
setembre -desembre

Preu 5 dies fixos

2,50

9,99

Preu 4 dies fixos

2,00

7,99

1,50

5,99

1,00

4,00

0,50

2,00

Preu 3 dies fixos
Preu 2 dies fixos
Preu 1 dies fixos

Retornem la regularització del preu
setembre-desembre 2021, serà en funció dies setmanals.

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
Plantejament curs 2021-222
➢

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.

➢

Seguiment i Valoració dels nous espais de menjador de 1r i 2n (les aules),
plantejament per al pròxim curs.

➢

Proposta per a fer una selecció de les empreses esmentades anteriorment, a través
d’un concurs públic, i si s’escau canvi pel curs 2022-2023.

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
●

Proposta per rebaixar la quota:
Reubicar el cost de les hores TdM del monitoratge en les excursions de dia sencer
i colònies, del pressupost de TdM al de despeses de funcionament.
➢

Aquestes hores (2’30h) les gaudeixen tots els d’infants, no només els usuaris de
TdM, es proposa adjudicar-lo a tots els usuaris.

➢

➢

El càlcul realitzat per la comissió d’Economia, indica:

➢

HORES monitoratge acompanyament en horari lectiu: 207 h/any.

➢

COST: 1.435 €/any

Reducció de la quota:

➢

Diària: 0,015 €

➢

Mensual: 0,36 €

3 i 4. Comissió Temps de Migdia
✓

Els 0,36 € passarien del pressupost de TdM, que han de pagar els usuaris que en
fan ús, al de despeses de funcionament, que paguem tota la comunitat
d’alumnes, perquè tots en fem ús.

✓

Les famílies usuàries de TdM veurien reduïda aquesta quota, però augmentaria
la de despeses de funcionament.

✓

A TdM hi ha més de 100 famílies becades (una quarta part del total). Això vol
dir que aquest canvi de cost passaria de TdM, pel qual reben beca, al de
despeses de funcionament, pel qual no en reben.

Volem rebaixar la quota reubicant el cost de les
hores de TdM?

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ ACOLLIDA I CANGUR

3 i 4. Comissió d’Acollida i Cangur

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 8 a 8.45 h.
Es pot portar esmorzar.
Cangur Tarda: de 16.20 a 17 h (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 (Júlia Jarque).

3 i 4. Comissió d’Acollida i Cangur
Tancament curs 2020-21

➔

Es va començar amb pèrdues a causa de la baixada d’usuaris en el servei del matí i de la tarda
(resultat de la pandèmia).

➔

Gràcies a la pujada de preus que es va acordar en l'anterior assemblea general, a la reducció del
nombre de monitors i al suport als monitors per part de la Júlia i el Dani en els serveis,
s’aconsegueixen redreçar aquestes pèrdues.

3 i 4. Comissió d’Acollida i Cangur
CONCEPTES

Pressupost 20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost Balanç

Pressupost 21-22

Balanç
juny 2021

Salaris

9.015 €

9.619,96 €

-604,96 €

10.680 €

1.905,5 €

Seguretat Social

2.706 €

2.957,66 €

-251,66 €

3.890 €

629,18 €

Material

150 €

0€

150 €

150 €

0€

Serveis Bancaris

74 €

56,85 €

17,15 €

74 €

0€

Impostos

0€

31,7 €

-31,7 €

40 €

0€

Total despeses

11.945 €

12.666,17 €

-721,17 €

14834 €

2.534,68 €

Total ingressos

11.945 €

13.741,5 €

-1.796,5 €

14834 €

1.985 €

TOTAL

1.075,33 €

-549,68 €

Els beneficis del 2020-21 pertanyen 983,62 € al servei del matí i 91,71 € a la tarda. La proposta és retornar
els beneficis del matí (2,12€ per nen fix/mes) i aprofitar els de la tarda per a la compra del material.
Respecte al servei del juny, s’haurà de cobrar la diferència als usuaris (6,11€).

3 i 4. Comissió d’Acollida i Cangur
Plantejament curs 2021 - 22
Aquest curs tornen a augmentar els usuaris dels serveis (sobretot del matí). S’ha hagut de tornar a posar un
monitor més al matí (ara són 3 monitors al matí i 1 a la tarda).
El servei del matí està funcionant molt bé, per això ens podem plantejar una baixada de preus dels usuaris
fixos.
El servei de la tarda s’està cobrint amb un sol monitor i amb l’ajuda del Dani i la Júlia. La proposta seria
recuperar el 2n monitor, per alliberar al Dani i a la Júlia, però mantenir els preus. En cas de disminució
d’usuaris respecte als actuals, la mateixa Comissió pot decidir prescindir del 2n monitor.
Preus curs 2020-21:

Proposta curs 2021-22 (retroactius):

Cangur Fix Matí / Tarda: 20 €

Cangur Fix Matí: 18 € i Tarda: 20 €

Cangur Esporàdic Matí / Tarda: 3 €

Cangur Esporàdic Matí/Tarda: 3 €

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ CASAL D’ESTIU

3 i 4. Comissió Casal d’Estiu
Tancament curs 2020-21

-

L’objectiu principal de la Comissió de Casal d’estiu és garantir l’organització del Casal a l’escola per tal de que els
nens i nenes puguin gaudir de part de les seves vacances en un entorn i amb uns referents coneguts.

-

Aquest any 2021 s’ha pogut dur a terme el casal en condicions gairebé de normalitat donada la situació de pandèmia
en que ens trobàvem. Aquest any però, ens ha permès ser més flexible pel que fa a les restriccions i limitacions
recomanades per la salut

-

El nombre d’inscrits ha estat de:
SETMANA
1a
2a
3a
4a
5a

NÚM INSCRITS
139 inscrits
136 inscrits
112 inscrits
54 inscrits
42 inscrits

3 i 4. Comissió Casal d’Estiu

Tancament curs 2020-21
- Ha estat un casal ple de màgia, al costat d'una Locomotora
que ha portat als nens i nenes, acompanyats de la Nara, a
viure mil aventures i conèixer llocs i personatges d'allò més
sorprenents.
- Si bé hi va haver una incidència alhora d’homologar el casal i,
per tant, tenir accés a les beques que atorga l’Ajuntament de
Barcelona, gràcies a la bona feina del personal de l’AFA, es
va poder resoldre satisfactòriament i tothom qui ho va
sol·licitar va poder accedir a la borsa de beques
- Pel que fa a les activitats s’ha intentat fer-ne el màxim tot i que
algunes que teníem previstes s'han cancel·lat per restriccions
d’aforament.

Els monitors i monitores una vegada més, ens
han sorprès amb idees, motivacions i ganes de
fer un casal per gaudir de l'estiu tots i totes
plegades

3 i 4. Comissió Casal d’Estiu
Pressupost i Balanç 2020-21/ Pressupost 2021-22
CONCEPTES

Pressupost
20-21

Balanç 20-21

Diferencial 20-21
Pressupost - Balanç

Pressupost 21-22

SALARIS I SEGURETAT
SOCIAL

43.478,14 €

35.848,52 €

7.629,62 €

42.155,23 €

EMPRESES EXTERNES

10.572 €

7.240,23 €

3.331,77 €

9.180 €

MATERIAL

1.000 €

2.439,42 €

- 1.439,42 €

1.000 €

1.137,29 €

974,22 €

1.784,77 €

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

2.111,51 €

TOTAL DESPESES

57.161,65 €

46.665,46 €

10.496,19 €

54.120 €

INGRESSOS

57.161,65 €

50.543,97 €

6.617,68 €

54.120 €

0€

3.878,51 €

3.878,51 €

0€

TOTAL

Balanç 2020-21: Retorn famílies 3.878,51€

3 i 4. Comissió Casal d’Estiu
Plantejament curs 2021-22
- Un dels aspectes importants a millorar de cara a la propera edició del Casal és la relació entre l’equip de mestres de l’escola i
els monitors i monitores que participen al casal. Caldrà millorar els canals de comunicació per tal de fer-los més fluids i evitar
malsentesos.
- La directora i coordinadora del Casal han demanat poder fer una reunió prèvia a la realització del casal amb l’equip directiu
per tal de garantir que se segueix la línia de l’escola i definir alguns aspectes com ara utilització del material, usos dels diferents
espais, etc.
- Es preveu seguir amb els protocols covid que estiguin vigents en el moment de la realització del casal.
- Aquest any hem tingut 4 incorporacions noves a la comissió que de ben segur aportaran aire fresc i renovat.

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ FESTA FI DE CURS

3 i 4. 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.

3 i 4. Comissió Festa Fi de curs
Tancament curs 2020-21
Aquest curs 2020-21, ha tornat a estar marcat per la pandèmia. Encara que tot el curs va ser presencial, durant
tot l’any hem hagut de seguir els protocols establerts, i encara que es va posar molta il·lusió ﬁnalment no vam
poder celebrar la festa de ﬁ de curs.

Només es va poder fer la panera, al mes de desembre, i al març/abril van vendre totes les samarretes que
s’havien fet l’any 2020, més una comanda extra que van fer aproﬁtant el disseny que ja teniem.

Com a novetat, cal destacar, que vam fer dos activitats no marcades inicialment: la venta de roses a Sant Jordi i
un carret de gelats per tancar un curs ben diferent.

3 i 4. Comissió Festa Fi de curs
Pressupost i Balanç 2019-20/ Pressupost 2020-21
CONCEPTES

Balanç 19-20

PANERA

1.100,00

SAMARRETES

3.238,00

ROSES
TOTAL INGRESOS

309,00
4.647,00

SAMARRETES

766,35

ROSES

115,50

TOTAL DESPESES

RESULTAT
2020/21

2.421,85

2.225,15.-€

La proposta es deixar-ho com a remanent per la celebració de la festa d’aquest any.

3 i 4. Comissió Festa Fi de curs
Plantejament 2021-22
Durant aquest curs, s’ha començat a treballar i s’han fet diferents reunions.
La intenció es 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.

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA

3 i 4. Comissió Escola Inclusiva
A dia d’avui la nostra comissió treballa conjuntament amb l’escola, per sensibilitzar a la comunitat educativa, pares,
mares i infants.
* Treballem perquè els infants amb NEE, puguin incorporar-se a qualsevol activitat que organitza l’escola.
* Fem xerrades per difondre la diversitat que tenim en la nostra societat i trencar barreres, prejudicis i estigmes.
Aquestes xerrades tenen la vocació de ser obertes a totes les escoles del barri, amb la ﬁnalitat de teixir una xarxa
d’inclusió àmplia.
* Muntem el Barrufacrispetes. Un cop l’any s’escull una pel·lícula que ens serveix del ﬁl per tractar amb els infants temes
com, el síndrome d’asperger, la dislèxia i altres, amb la ﬁnalitat de fer-los partícips i coneixedors, amb preguntes i
raonaments propis.
* Participem a la revista de l’escola, escrivint un article sobre temes que s’hagin tractat al llarg del curs.
* Assessorem i ajudem a altres escoles en temes relacionats a com organitzar una comissió inclusiva dins la seva
comunitat ja que Barrufet és un model d’escola inclusiva.
* La ﬁnalitat d’aquesta comissió no és més que treballar per fer desaparèixer les diferències entre les persones i no
calgui parlar d’inclusió dels infants, ja que formarà part del nostre dia dia i estarà normalitzat al 100%.
* Accions de difusió i sensibilització, dels dies mundials, a tota la comunitat educativa i visibilitzar la inclusió a les aules.

3 i 4. Comissió Escola Inclusiva
Tancament curs 2020-21
* Difusió de un qüestionari amb diferents temes que creiem pot interessar o preocupar a la comunitat educativa, sobre el resultat del mateix anem
treballant les diferents activitats que portarem a terme durant el curs. ASSOLIT.
* Píndoles de sensibilització dels dies mundials. ASSOLIT. En agradaria que aquestes píndoles éstiguessin penjades a la web.
* Barrufacrispetes “Billy Elliot” sobre la temàtica de noves masculinitats, pase de pel·lícula en format online degut a la covid. ASSOLIT. No va sortir
com haguessin desitjats per problemes informàtics, pero la comissió va quedar molt satisfeta que tot i la pandèmia és pogués celebrar el
Barrufacrispetes.
* Vam fer un recull, amb l’ajuda de varies biblioteques de Barcelona, de material didàctic, contes, llibres, revistes per tal d'oferir li a l’escola un ventall
ampli per incloure a la nostra biblioteca a través de la Cristina Asensio. ASSOLIT.
* És va proposar una activitat de musica per els cursos de 5é i 6é a través de l’Elena, on es treballava la lletra de una cançó amb missatges sobre
els estereotips de gènere. ASSOLIT.
* Organització de una xerrada per a tota la comunitat educativa, sobre “les conductes disruptives” és va fer de manera online i amb molt bona
acollida. ASSOLIT.
* Assistència a les reunions de Junta Ampliada. ASSOLIT.

3 i 4. Comissió Escola Inclusiva
Plantejament curs 2021-22
*En breu farem difusió del nou qüestionari per a les famílies, amb temes que van quedar al tinter el curs passat i temes nous que han sortit arrel de la
reunió de la comissió amb les noves incorporacions. Segons els resultats, enfocarem la temática del Barrufacrispetes i de la xerrada anual.
*Es seguira amb les píndoles de sensibilització del dies mundials.
*Barrufacrispetes, tot dependrà de les instruccions o protocol per la COVID, haurem de treballar en quin format ho portem a terme. La primera idea és
seguir amb la cinema i sopar a la fresca al pati de l’escola.
*Xerrada, seguim en la linea de realitza una xerrada anual oberta a la tota la comunitat educativa i escoles del barri.
*Estem estudiant varies activitats que es puguin dur a terme a dins l'aula, anirem informant de les propostes segons les tinguem més lligades.

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ COMUNICACIÓ I
PARTICIPACIÓ

3 i 4. Comissió Comunicació i Participació
Revista El Cau dels Barrufets: núm 69, Toni, Escola Treball.

3 i 4. Comissió Comunicació i Participació
Actualitat de l’escola: llibre 50 anys, projecte passatge…

3 i 4. Comissió Comunicació i Participació
Difusió AFA i comissions: cartells, imatges whats app…

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ ACTIVITATS EN
HORARI NO LECTIU

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu

Funcionament
La Comissió d’AHNL està formada per mestres, monitores i mares de l'escola.
Hi ha la contractació d'una persona per dur la coordinació de les activitats,
encarregada de fer l'atenció directa a les famílies i les entitats organitzadores.
Totes les activitats estan organitzades per entitats externes a l’Escola:
- PROMOSPORT (Activitats esportives)
- EL CORIFEU (Activitats Musicals i Escèniques)
- ESCAC I MAT (Activitats d’Escacs)
- LA DESBROSSADA TALLER (Activitats Artístiques Plàstiques)
- KANAYA CIRC (Activitats d’Expressió Corporal i Circ)

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu

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, sinó que les activitats tinguin un interès educatiu i social, seguint el de l'escola.

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu
Tancament Gestió curs 2020-2021
El Curs 20-21 va ser un curs força complicat per organitzar i gestionar les AHNL.
Entrant el setembre, encara no es tenia clar si es podrien barrejar o no classes.
Les activitats van començar a l’octubre (amb un nombre no molt alt de matrícules) i al novembre es van haver de
suspendre per la situació sanitària. Al gener es van reprendre, seguint les indicacions de Salut, en grups bombolla i es
van poder realitzar fins al maig.
Amb aquesta organització, va haver-hi un augment de matrícules (especialment als cursos més petits),
però també va haver-hi infants que s’havien matriculat a l’octubre que es van quedar sense activitat.
Després de valorar la gestió i l’organització de les entitats externes (tenint present la complexitat 20-21,
però també els cursos anteriors) es va decidir canviar l’entitat que organitzava les activitats esportives i buscar-ne un
altre per al curs 21-22.

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu
Tancament Econòmic curs 2020-2021

En l'àmbit econòmic, a causa de les altes i les baixes de la Covid que van complicar el curs, vam tenir un romanent de
989,09 €.

Amb l’actual comissió d’AHNL hem decidit gestionar-los de la següent forma: retornar 570,00 € a famílies (dividides en
dos grups depenent de la quantitat de mesos de realització de les activitats) i el restant, 419,09 €, guardar-los per la
Comissió partint de la necessitat actual de cobrir gastos de Material i Monitores de Necessitats Especials (que no
queden cobertes amb el preu de la matrícula actual).

També s’ha valorat poder posar un preu més alt de matrícula en futurs anys, ja que amb l’actual no s’acaben de cobrir
les necessitats de tots els infants.

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu
Pressupost i Balanç 2020-21/ Pressupost 2021-22

3 i 4. Comissió Activitats en Horari No Lectiu
Plantejament curs 2021-2022
Aquest any veiem una projecció d'alta participació en les activitats en horari no lectiu de l'escola.
Respecte al curs passat, hem canviat l’empresa encarregada de gestionar les activitats esportives, actualment és
PROMOSPORT, encarregada de 8 de les activitats realitzades a l’escola.
Des d'Octubre ja vam haver de doblar grups tenint en compte les ràtios actuals i els grups bombolla per possibles rastrejaments
en el Protocol Covid. En l'actualitat, comptem amb la participació de 142 infants dividits en 17 activitats.
Hem hagut d'afegir dues Monitores de Reforç per a grups concrets amb Necessitats Especials.
També comptem, de Novembre a Maig, amb una noia de pràctiques com a suport a diferents grups depenent del dia.
L’objectiu d’aquest curs és, dins les possibilitats, recuperar la normalitat en les activitats extraescolars podent tornar a compartir
espais lúdics entre infants de diferents classes i cursos.

3 i 4. Comissions

COMISSIÓ WEB

3 i 4. Comissió Web
Actualització: notícies, documentació, equip mestres, menús…

Renovació a totes les Comissions: el proper curs es necessitaran mans…

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM !!!

