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ORDRE DEL DIA. 16/01/2020 (19h00)

Aprovació i signatura Acta Junta desembre
Casal Estiu: resultat enquestes i validació nova proposta estiu 2020.
Contracte cuina escolar amb Vatua l’Olla
Cessió espais: Barcelona new year festival
Jornada de tastets: recollida de propostes
Pagaments on line quotes AFA i extraescolars (es posposa a altra Junta)
Amiant teulades: Estat accions
Punts pendents de la junta anterior i altres: Quotes AFA, acord festa de 6è amb escola, telèfon propi AFA, noves convocatòries de
subvencions...
Foto Junta per web (es posposa a altra Junta)

*******

*****

******

1) Aprovació Acta Junta desembre
Es procedeix a l’aprovació i signatura del document, que es penjarà al web de l’escola i arxivarà document paper signat al
despatx de l’AFA.
2) Casal d’Estiu: actualització estat accions: resultat enquestes i validació nova proposta estiu 2020
Representants de l’AFA van fer una reunió al mes de desembre amb Kampi Ki Pugui i direcció per tractar els temes de
retorn de les enquestes, tal com es va acordar a la junta anterior del desembre. Es comenta el resum de la reunió, que
ens ha traslladat la Raquel. Amb totes les aportacions, Kampi Ki Pugui va fer una proposta nova de Casal, que ha estat
traslladada a la Comissió d’extarescolars (qui ha validat aquests temes fins ara) que ha donat avui resposta amb
aportacions i peticions. El dia 20 de gener es la data límit per a entrar les propostes de Casals a l’Ajuntament. S’acorda
comunicar a la Comissió d’Extraescolars que les peticions de concreció i planificació a Kampi Ki Pugui es puguin rebre més
tard del 20 de gener, quan es presenti el Casal.
3) Contracte cuina escolar amb Vatua l’Olla
L’AFA va rebre una nova proposta de revisió del contracte a principis de gener. La Comissió de l’espai del Migdia ha revisat
el contracte, i també la junta de l’AFA. Sorgeixen molts dubtes sobre els que l’AFA no en té coneixement legal. S’acorda
comunicar a la Comissió de Migdia que no es pot validar encara la proposta de contracte. S’acorda que es sol·licitarà, a
través de la Comissió de Migdia a la FAPAC que ens recomani o proposi un gestor especialista per a revisar el contracte i
assessorar legalment a l’AFA sobre aquest, així com consultar a les AFA’s d’altres escoles. També es planteja estudiar
possibilitat de contractar un assessorament legal per a revisar tots els contractes que signa l’AFA.
4) Cessió espais: Barcelona new year dance festival
Arrel de les informacions rebudes per algunes famílies sobre la festa de cap d’any que es va fer a l’escola en
l’àmbit de la cessió d’espai a una entitat (Ara en Moviment) que ja es feia els darrers anys es va fer una consulta
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a l’escola. La direcció va donar resposta explicant que donat alguns incidents van ocórrer aquest any, l’any vinent,
si no hi havia cap canvi, no es tornaria a fer el conveni de cessió. S’acorda que a la propera reunió amb la Direcció
de l’escola es traslladarà el malestar de les famílies i es demanarà més informació, així com que la traslladin
adientment a les famílies.
5) Jornada de tastets: recollida de propostes (14/02)
Des de MA, traslladen que no tenen cap proposta. Des del Grup de dones encantades traslladaran la proposta a
la Raquel. S’acorda demanar a la Raquel que recordi a través del mail a les comissions de l’AFA i també a través
d’una noticia al Butlletí i es coordini amb els Coordinadors i referents de l’AFA a les 3 comunitats per rebre
propostes.
6) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars (es posposa per una altra junta)
7) Amiant teulades: estat accions
Va sortir noticia al Butlletí. La Comissió de MA informa que està stand-by i les escoles implicades estan mirant
una opció vàlida a plantejar a l’administració.
8) Punts pendents de la junta anterior i altres: Quotes AFA, acord festa de 6è amb escola, telèfon propi AFA,
noves convocatòries de subvencions.
Quotes AFA: En una reunió amb Direcció aquesta va proposar que es poguessin revisar modalitat de pagament
(increment general, quotes famílies monoparentals...). Es decideix per unanimitat no abordar cap canvi en les
modalitats de quotes de pagament. Es traslladarà a l’escola.
Acord festa 6e amb l’escola: Sobre l’acord verbal que es va fer en el seu dia sobre que l’escola assumissin el 200
eur dels costos de la festa i 200 eur AFA es debat si es manté i s’acorda per unanimitat que es mantindrà i l’AFA
assumirà un màxim de 200 eur i l’escola un màxim de 200 eur, fins a nova revisió d’aquest.
Telèfon propi AFA: S’acorda valorar opcions i pressupost per a disposar d’una línia mòbil per administració de
l’AFA. Es sol·licitarà a la Mònica que miri les opcions i presenti el pressupost per a votar a la propera junta.
Noves convocatòries de subvencions: Han sortit noves subvencions, en aquest cas de l’ajuntament (data límit 30
de gener) . S’acorda informar en una notícia al proper Butlletí a les famílies, per si estan fent alguna activitat/
projecte a l’escola que encaixi amb les bases, que es posi en contacte amb L’AFA.
Informació de Comissió diversitat: Per a fer els tallers de sexualitat l’escola indica que aportarà 200 eur. Tot i
això, des de la Comissió es tiraran endavant els tallers aquest curs (assumint 1.400 eur), però reflexionen sobre
els costos per la comissió, que no permetran fer altres activitats que podrien programar-se.
Selecció equip directiu: La representant del Consell escolar ens trasllada nova informació sobre el procés de
selecció.
Consell escolar districte: Un pare va anar al darrer, i es va enunciar confirmació d’inici de l’IES Angeleta Ferrer pel
curs 21-22, però que les adscripcions no estan decidides, i que sembla que la proposta és d’adscripció a escoles
Tabor i Ramon Llull. S’acorda, com a AFA, fer un escrit al Consorci d’Educació de Barcelona demanant explicacions.
Vídeo AFA: S’acorda revisar disponibilitat pressupostària per a fer un vídeo, que tindria un cost (ajustat) de 150
eur.
Com a darrer tema, pel que fa a la comunicació entre escola i AFA, s’acorda que es demanà a la Direcció de l’escola
que, els ingressos que té l’escola per cessió d’espais a quina partida del pressupost de l’escola van. I quina
quantitat és.
9) Foto Junta per web (es posposa per a propera reunió)

Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 22h.
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