ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

8 de novembre de 2018 de 19 a 21h30
Anna (presidenta)
Joke (vice presidente i representant AFA comunitat de grans)
Paty (medi ambient)
Raquel (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
Núria (menjador)
Gabriela (festes)
Lia (extraescolars)
Àngeles (comunicació)
1. Balanç econòmic 2017-2018
2. Pressupost curs 2018-2019
3. Estat de les comissions i grups
4. Assemblea socis AFA 20/11
5. Assemblea de la FAPAC 24/11
6. Junta AFA 2019-2021
7. Representació AFA al Consell Escolar

I. Balanç econòmic 2017-2018
No ha pogut venir ningú de l’equip econòmic, no tenim les dades. Demanarem que les tinguin
per a la assemblea del 20/11.
II. Pressupost 2018-2019
A la compte ordinària de l’AFA hi ha ara 22,224€.
A la compte de menjadors: 12,573E
A la compte d’extraescolars: 20,892€
Núri ens envia la següent informació: al pressupost s’haurà d’incloure la despesa de gestoria i
impost de societats però sense el certificat digital encara no sabem quines són les nostres
obligacions amb Hisenda. Aprox seran uns 4477€.
Pel cobrament de les quotes d’extraescolars, el banc bloqueja durant els 2 primers mesos un
import de 5901,28€ (temps que tenen les famílies per retornar els rebuts). Per no haver de
demanar diners al banca cada inici de mes, els hauríem de tenir sempre a la compte.
Des de les comissions es demana:
• Diversitat: 2000€ per tornar a fer els tallers de sexualitat a Grans amb Gógora. Es
demanarà participació de l’Escola ja que es una demanda que fan les mestres i aquest
curs no tenim subvenció.
• Comunicació: 500€. Les fotos de l’Escola s’organitzaren amb un disc dur extern que
circularà entre famílies veteranes.
• Festes: 2000€. 3 festes l’any. La festa del 10 è aniversari de l’escola no s’organitzarà des
de la comi sinó des de l’escola en principi (i participació dels pares i mares músics per la
cançó). El que fa pujar molt la despesa es la contractació d’una banda per a infants. La
de l’any passat eren 600€ però no era infantil i els nens i nenes es van avorrir. Un grup
de festa infantil acostumen a cobrar uns 1200€. La festa de 6è serà un pressupost fix
cada any a part del pressupost de la comi. Acord de junta del 31/05/2018 però no
tenim apuntat l’import acordat (recordem uns 350€).

•
•
•
•
•

•

Biblioteca: tots els diners de la comi són per pagar en Jordi que catalogar els llibres
comprats per l’Escola. 3 propostes segon els diners disponibles: 2160€, 1440€ o 1080€.
Convivència: demana igual que el curs passat per si de cas perquè encara no tenen
molt clar la continuïtat de la comissió ni que faran. 300€ (càtering portes obertes a
famílies i possibles xerrades d'interès per les famílies).
Música: no sabem.
Volem l’Institut: de moment cap.
Extraescolar: cap. Les despeses son pagades per les famílies que utilitzen el servei.
Novetat del curs: s’han ampliat les hores de la Mònica per assumir les tasques de la
gestió administrativa (baixes i altes, cobraments, etc) que feien fins ara les voluntàries
de la comissions però que era molta feina i bastant feixuga. De moment s’assumeix
aquest cost (4892€) des de les despeses totals de l’AFA i l’1€ que paga cada família per
la inscripció a les activitats perquè no s’ha votat en assemblea encara i no podíem fer
el canvi de quotes o de cost del proveïdor pel setembre. Durant el curs es debatrà les
propostes que farà la comissió per assumir aquest salari.
Espai de migdia: no està clar perquè encara no tenen vocal i no s’ha fet un traspàs
correcte amb en Bernat, antic vocal. Necessiten: pintura 500€ (per un tros de la nova
pared) i calaixos pel menjador: 160€. Es pot treure de la compte de menjador.

III. Estat de les comissions i grups
•

Convivència: es presenta Raquel, nova vocal. Mare de P3 i es troba sola de moment. Ha
parlat amb les antigues de la comi per fer traspàs. Sensació de desgast perquè s’ha
convertit en fer tasques organitzatives, rudimentàries, i per les quals no cal comissió. A
veure si poden trobar projectes que motiven i que realment siguin relacionades amb la
convivència.

•

Extraescolar: per a la assemblea, explicar que no podem pujar el preu aquest curs
degut al tema de les beques. L’AFA té el compromís de gestionar les extraescolars per
tant des de la compte de l’AFA assumirem el sou per fer les gestions (i no només les
famílies que fan us del servei).

•

Festes: vincular la participació de les famílies artistes a la realització de festes (tallers) i
crear la figura dels voluntaris esporàdics. Falta gent a la comi.

IV. Propera assemblea AFA
Temes:
•

Presentar comptes i pressupostos.

•

Debat de sí com a famílies hem de contractar serveis i participar en les despeses de
l’escola (anglès, vetlladors....). Hauríem de redactar un model de participació
econòmica de l’AFA per no tenir que parlar del tema cada curs i veure la viabilitat
d’assumir aquests costos amb una continuïtat, no només un curs i prou sinó no té
sentit. Hauríem de fer com a 2 o 3 propostes per presentar-les i debatre sobre cada
proposta. Ho deixem per la assemblea de mitjans de curs. Podem fer una assemblea
monogràfica.

•

Renovació de la junta.

•

Cada comissió ha de fer una presentació curta del que pensen fer aquest curs per
justificar els pressupostos.

V. Assemblea de la FAPAC 24/11
Assemblea general el 24/11 les 9h a 14h a Santa Coloma. És important anar-hi.
VI. Junta AFA 2019-2021
La Joke, Anna i Soa dimitiran. S’ha de començar a preparar el relleu!
VII. Representació AFA al Consell Escolar
Tema pendent. Gabriela s’ho pensarà.

Propera assemblea de socis de l’AFA: dimarts 20/11 a les 18h.
Propera junta: Dimarts 04/12/2018 a les 19h

