ACTA de la 1a Assemblea de sòcies i socis de l’AFA del Curs 2019-2020
Data
Assistents
Ordre del dia

7 de novembre de 2019 a les 19h
41 famílies
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Presentació de la Junta
3. Presentació membres, objectius i pressupostos de les Comissions
4. Poders administració AFA per operacions bancàries (votació)
5. Suport econòmic de l’AFA per a vetllador/es (votació)
6. Aprovació de pressupost curs 2019-2020 (votació)

7. Torn de paraules
1. Aprovació acta anterior 05/06/19
S'aprova l'acta de l’anterior assemblea, que es penjarà al web de l’escola.
2. Presentació de la nova Junta
Presidenta (Mar Castellví)
Vicepresidenta (Montse Caballé)
Secretaris (Paul Deschemps i Bea Beza)
Els/les vocals de les comissions es presentaran el punt següent amb més detall.
3. Presentació de membres, objectius i pressupostos de les Comissions
Es presenta l’estructura general de les comissions. Es mantenen les comissions
existents i es crea un grup de Recerca de Recursos Econòmics. Es fa una crida a
persones voluntàries per formar-ne part, que també es farà al Butlletí. Es crea aquest
grup per poder optar a convocatòries d’ajudes/ subvencions per projectes que es duguin
a terme.
Es procedeix a la presentació de cada una de les comissions i objectius, així com el
pressupost de cada una. Es pot veure detall de la presentació a l’annex de l’acta.
Extraescolars: Es destaca en el pressupost l’increment per a pagar materials de l’escola
que no es poden fer servir i la gestió administrativa de la Mònica.
Festes: Es destaca que finalment la col·laboració amb artistes a l’espai C no es produirà.
Migdia: Es fa una crida a suggeriments i a col·laboració en la comissió. Es destaca que
s’ha procedit a la signatura de la renovació del contracte amb Vatua l’Olla del curs 1920, tot i que hi haurà una revisió d’alguns punts específics per a reflectir més concreció.
Sobre les beques de menjador, es revisarà la sistemàtica, doncs en casos d’absència
prolongada cal revisar cas a cas.
Diversitat: Es seguirà amb algunes accions del curs passat. Sobre la diversitat funcional,
la comissió fa una crida als assistents a l’assemblea per aportar idees i contacte
d’accions. Una persona assistent proposa una acció a través d’una activitat esportiva

amb persones amb diversitat funcional. Se li demana que faci arribar la informació a la
comissió de diversitat/ AFA. Es destaca l’acció de col·laboració en activitats
pedagògiques de l’escola (caixes de recerca etc...).
Convivència. El curs passat aquesta comissió va fer una revisió dels objectius bàsics
(veure annex). Es destaca la trobada amb les noves famílies que van ser “apadrinades”
per famílies amb més temps a l’escola. Es va recollir un “testimoni” vivencial de les
famílies “més veteranes” per a poder-ho traslladar a les noves famílies.
Després de les accions sobre límits a les trobades de comunitat de final de curs es va
passar una enquesta: Dels resultats es deriva interès en aprofundir en aquest tema,
però en un altre format. Es farà quelcom el 3T però no en la reunió de tancament.
Biblioteca. Es donarà continuïtat amb els objectius i tasques dels cursos anteriors. Amb
la mateixa persona bibliotecària però menys dedicació horària perquè no hi ha tanta
feina. Per això baixa lleugerament el pressupost.
Medi Ambient i Salut: Es reprenen accions pendents del curs passat. D’altra banda,
també es destaquen accions sobre la qualitat de l’aire a l’Eixample. Es fa una crida
demanant col·laboració per a impulsar temes concrets.
Hi ha una pregunta del tema amiant de les teulades veïnes: Es respon que avui hi ha
una reunió de l’AAVV . Es van reunir fa dues setmanes amb el Consorci, Ajuntament
districte, etc... Districte va informar de les tasques que havia planificat executar: 1a fase
(teulada més propera . Entre Gaia i Encants) : actuació de fixació amb una resina a la
teulada per impedir dispersió de les fibres (durabilitat: 1-2 anys). L’Ajuntament preveu
executar-la pel pont de desembre o en moments festius de nadal. La teulada propera a
Gaia, està pendent de parlar amb els nous propietaris. Es va plantejar que la zona del
parc de glòries es fes una identificació de les teulades properes de fibrociment.
També es trasllada que aquest estiu es van efectuar les mesures de mostra directa en
parets de les escoles del voltant, no trobant-se fibres d’amiant, segons un informe
realitzat per especialistes.
Els assistents sol·liciten la possibilitat que al Butlletí es vagi informant de l’evolució del
pla. S’acorda que s’anirà traslladant la informació a través d’aquesta via durant el curs.
4. Poders administració AFA per operacions bancàries (votació)
Tot i que a la darrera assemblea del curs passat (05/06/2019) es va recollir i aprovar
aquest punt (imprescindible per a poder agilitzar la gestió d’una de les signatures per a
obtenir poders per a la Mònica Saura), en tractar-se d’una assemblea del mandat de la
junta anterior, el banc no la va considerar vàlida. D’aquesta manera es procedeix a
repetir la votació, als efectes oportuns.
41 vots A FAVOR
0 vots EN CONTRA
0 ABSTENCIONS
S’aprova, per unanimitat, que s’atorguin els poders a la Mònica Saura per a poder activar
una de les 2 signatures necessàries per a gestions bancàries de l’AFA.
5. Suport econòmic de l’AFA per a vetllador/es (votació)
S’explica que els darrers cursos l’AFA ha assumit econòmicament un suport d’hores de
vetlladors/es pels infants que ho necessitin. A una assemblea anterior es fa votar en
contra. La Direcció de l’escola ha tornat a fer la petició per aquest curs, doncs hi ha

hagut una baixa de les hores que es cobreixen i es torna a plantejar:
Al curs passat hi havia 46h setmanals de vetllador (entre consorci, 30h, i la resta
assumida per l’escola). Aquest curs el Consorci aporta 16 hores de vetlladors enlloc de
les 30 hores del curs passat, probablement pel fet que el centre, aquest curs, gaudeixi
d’una dotació SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva).
Així doncs, la Direcció de l’escola demana a l’AFA el suport en cobertura econòmica de
2 hores extres. Aquestes representen un cost total de tot el curs des de novembre de
1400 eur.
Es comenta que s’ha portat aquest tema (suport econòmic de les AFAs per vetlladors/es)
a les reunions amb les AFA de la Dreta eixample. S’explica que la resta no ho fan. Es
demanarà a la FAPAC que els donin informació al respecte.
Després d’un debat sobre la deriva d’aquestes aportacions en una doble xarxa amb
pagament privat en l’educació pública i sobre la possible disponibilitat econòmica de
l’Associació d’Amics dels Encants, es procedeix a la votació, amb el següent resultat.
Vots A FAVOR: 20
Vots EN CONTRA: 6
ABSTENCIONS: 14
S’aprova, per majoria, la dotació de 1.400 eur del pressupost de l’AFA per a cobrir 2
hores setmanals de suport a vetlladors/es.
Es conclou aquest punt fent la reflexió sobre que la suma de vots en contra i abstencions
ha estat del mateix nombre que de vots a favor, i que el fet de poder fer aportacions
puntuals des de l’AFA no resol, sinó que possiblement encara és més perjudicial, la
manca de recursos públics en aquest àmbit.
6. Aprovació de pressupost curs 2019-2020 (votació)
L’equip de tresoreria presenta el tancament del pressupost 18-19 (veure annex: taula).
S’informa que es presentaran els comptes a hisenda, i per tant cal aprovar-los perquè
entrin als llibres.
Es presenta la proposta 19-20, rebaixant 200 eur la proposta de vetlladors (doncs a la
taula inicial es comptaven 1600 eur des de l’octubre però no es podrà executar fins
novembre).
S’informa que aquest curs hi ha hagut una davallada molt notable en l’ingrés per quotes
de l’AFA, que més enllà de retorns o baixes, es deuen a problemes amb el compte
bancari. Els pressupostos estan fets segons les quotes entrades fins al moment. Son
pressupostos conservadors i excepte el concepte “suport hores vetlladors/es”,
continuistes respecte de l’any passat.
Finalment s’informa que l’import de pagament de les hores de dedicació d’administració
s’ha reduït perquè la part important de dedicació a extraescolars surt de les quotes i
comptes d’extraescolars.
Es procedeix a la votació del Pressupost 19-20:
Vots A FAVOR: 41
Vots en Contra. 0
ABSTENCIONS: 0
S’aprova, per unanimitat, el pressupost 19-20 de l’AFA.

7. Torn de paraules
Es presenta la Marta, de Cuchara, una Associació que desenvolupa projectes de
conscienciació de sobirania alimentaria i contra el malbaratament alimentari. Fan un
programa amb el suport de l’ajuntament, de fer espigolades a supermercats i botigues,
per a obtenir aliments per a cuines. Presenten un projecte de fer-ho a cuina de l’escola
per un piscolabis al barri. Dates: 13 i 14 de desembre. El 13 es farà l’espigolada i el 14
es cuinarà a la cuina de l’escola i hi haurà un piscolabis a la rambleta, obert a tot el barri.
Enviaran la comunicació a l’AFA i es difondrà al butlletí per participació i/o col·laboració
com a voluntaris/es.
Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió a les 21h.

Signat,

Signat,

Paul Deschemps
Secretari

Bea Beza i Fredes
Secretària

Mar Castellví i Puig
Presidenta

