BARCELONA 17/09/2019

DATA

17/09/2019 (19h-22h)

ASSISTENTS
Mar Castellví (Presidenta)

Raquel Freixes (Vocal convivència )

Montse Caballé (Vicepresidenta)

Sol Kliczkowski (Vocal extraescolars)

Bea Beza (Secretària)

Luciana Michelli (Vocal Familiars i amics músics)

Paul Deschamps (Secretari)

Esther Hospital (Representant-enllaç grans)

Cinthya Villafaña (Tresorera)

Gabriela Parra (Consellera Consell escolar)

Marta Uriel (GT Volem Institut)

Sara Mérida (Representant-enllaç petits)

Cata Amigo (Vocal Festes)

Noemí Lozano (Vocal festes)

PUNTS

ORDRE DEL DIA

1)

PRESSUPOST
a. Previsió tancament setembre (curs 18-19)
b. Primera proposta pressupost curs 19-20

2)

EXTRAESCOLARS
a. Proposta a escola sobre cessions Espais pista (CF Glòries i CB Barna)
b. Gestió de materials i accessos (Claus)
c. Pressupost

3)
4)
5)
6)

VETLLADORS
COMISSIONS (proposta final i Grups de Treball per enviar a Escola)
ACCÉS ESCOLA (Claus)
ALTRES (Calendari propera Assemblea i Juntes curs)

*******

*****

******

1) PRESSUPOST
Tancament provisional setembre (curs 18-19)
Es presenta el tancament provisional del curs anterior. S’estima que manquen pagaments a la Mònica,
vetlladors i biblioteca. Així, queda un romanent provisional de 6.500 a falta entrar aquestes factures, i per tant
s’estima un romanent final de 4.652 eur (subjecte a possibles factures pendents). Els pagaments
d’extraescolars, s’han d’avançar.

Primera proposta pressupost curs 19-20
Els Ingressos a l’AFA per quotes s’estima la mateixa quantitat que el curs passat (uns 13.800 eur) i en la primera
aproximació surten despeses de 11.030 eur.
A partir d’aquest curs, el cost de la Mònica dedicada a l’AFA serà de 1.170 eur. Per la dedicació a extraescolars
es pagarà des del compte d’extraescolars.
S’acorda que es passarà aquest pressupost a totes les comissions, a fi que cada una faci la seva proposta, tenint
en compte que el pressupost està ajustat, abans del dia 1 d’octubre i es debatrà i aprovarà a la propera junta
al mes vinent.
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Per extraescolars, es demanarà que algú de la comissió pugui fer una mica de traspàs de pressupost, per a que
el pugui tenir també Tresoreria i detallar al màxim. S’enllaça amb el punt específic d’extraescolars.

2) EXTRAESCOLARS
Proposta a escola sobre cessions Espais pista (CF Glòries i CB Barna)
CB Barna demana 3 dies de 18h a 20h cessió de pista. S’acorda que per part de la Junta no hi ha res a dir,
mentre la seva activitat no pugui entrar en competència amb l’extraescolar de bàsquet ni generi altres
interferències amb altres activitats d’extraescolars.
Gestió de materials i accessos (Claus)
La Direcció de l’Escola té queixes de la gestió dels materials. Es comenta al punt següent de pressupost
extrescolars, en concret pel que fa a materials d’extraescolars.
Arrel del robatori de l’estiu la direcció de l’escola ha pres la decisió de restringir al màxim les claus. Al migdia
tindrà només claus la coordinadora de Kampi. D’extraescolars només 3 persones responsables (els que
finalitzen més tard).
Com a AFA proposem a l’escola que canviïn el pany i en posin un de seguretat amb copies controlades. Es va
enviar un mail al respecte la setmana anterior a la Direcció.
Pressupost
La Direcció de l’escola comenta que en els extraescolars que utilitzen alguns materials de l’escola, es fan malbé,
desgasten, es perden, etc.. i es demana que des d’extraescolars es faci una aportació per a cobrir-ho. La
Comissió ha calculat uns 350 eur per aquest curs, que proposa. S’aprova assignar una partida per a material
d’extraescolars al seu pressupost, demanant a l’escola que indiqui quin material (excepte matalassos)
requereix reposar enguany i que ens facin arribar també un inventari dels materials de l’escola susceptibles de
ser utilitzats per extraescolars. Es farà arribar el llistat de material de cada extraescolar a l’escola.

3) VETLLADORS/ES
L’Escola sol·licita ajuda per a cobrir la baixa d’hores de vetlladors del Consorci, que amb l’aplicació del Decret
d’Escola Inclusiva es rebaixa de 35 h/setmanals a 25h. Sol·liciten a l’AFA el suport econòmic per a 3h setmanals.
Acordem que necessitem tenir la info concreta, de l’escola: si la dotació SIEI *(Suports intensius a l’educació
inclusiva) pot fer tasques similars a les del vetllador dins de l’aula (model integrador) com fins ara els vetlladors
per a necessitats educatives especials. També cal saber a la junta el cost per hora de vetllador/a

4) COMISSIONS (proposta final i Grups de Treball per enviar a Escola)
L’Objectiu principal és fer arribar a l’escola un llistat de com queden les comissions amb els seus vocals perquè
assignin un mestre.
COMISSIONS (mixtes amb mestres): Extrescolars, Espai Migdia, Medi Ambient, Convivència, Diversitat, Festes,
Comunicació i , Biblioteca.
GRUPS DE TREBALL (per a projectes més concrets i sense ser mixtes): Amics musics, Exterior, Recerca de
Recursos Econòmics (NOVA)
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5) ACCÉS ESCOLA (Claus)
Ja tractat en punt anterior (2.2)

6) ALTRES
S’acorda el calendari per a les juntes del curs i la propera Assemblea de l’AFA:
Propera assemblea, serà el 7 de novembre. A les 19h
S’enviarà al butlletí la data i Ordre del dia 2 setmanes abans, a més d’un mail a través de la Mònica a tots/es
els socis/es.
Juntes del curs (subjectes a canvis si s’acorda en properes reunions) a les 19h:
24 d’octubre
3 de desembre
16 de gener
4 de febrer
5 de març
16 d’abril
5 de maig
4 de juny
Finalment, es comenta la carta dels pares de 6è que es vol enviar al Consorci respecte l’institut. El 30 de
setembre hi ha una reunió amb la plataforma amb altres AFA’s de la dreta de l’eixample i es proposa posar en
contacte a les famílies de 6è amb la plataforma, per demanar contactes de les famílies de 6è (delegats) de
totes les escoles per consensuar una carta conjunta al Consorci amb els punts comuns. En paral·lel, la carta en
nom de les famílies de 6è es pot enviar al Consorci.
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