ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA
Dia
Assistents

Ordre del dia

9 de Gener de 2019 de 19 a 22h
Anna (presidenta)
Joke (representant AFA comunitat de grans)
Lia (extraescolars)
Nuri (equip econòmic menjador)
Albert (medi ambient)
Gabriela (festes)
Raquel (convivència)
Soa (secretaria i diversitat)
1. Certificat digital
2. Tresoreria
3. Banc
4. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
5. Consell escolar
6. Propera assemblea de socis de l’AFA

1. Certificat digital
Joke ha pogut acabar els tràmits. El guarda la Mònica per a qui el necessita (és un pen amb la
clau). Sobre tot el necessitarem pels tràmits amb Hisenda.
Nuri avisarà al gestor que ja el tenim.
2. Tresoreria
Extractes amb conceptes que no entenem. La única que entén és la Mònica però no tenia les
comptes al dia a l’octubre quan es van seure a revisar-los per fer el tancament dels
pressupostos del curs 2018-2019 i quadrar les despeses/ingressos del curs passat. Per tant hi
havia desquadres. No és eficient perquè l’equip econòmic no pot avançar sense ella.
Proposta: que posi conceptes genèric als moviments bancaris que podem entendre per poder
fer camps a l’Excel a l’hora de classificar les despeses. O que faci ella el primer exercí agrupant
conceptes per adonar-se de si quadren o no les comptes amb les justificacions i factures al
moment ja que ella entén les despeses que s’han fet. Així seria més fàcil per a què l’equip de
tresorers revisi l'exercí comptable 3 cops a l’any.
Fer una nomenclatura amb conceptes (comissions, hisenda, etc) i al costat de cada columna,
posar els pressupostos aprovats en assemblea per saber com anem a mesura de l’any (si ens
passem o no).
Nuri ho comentarà a la Mònica.
Equip tresoreria: pensàvem que aniria molt bé perquè va entrar una comptable amb moltes
idees però no es va concretar.
3. Caixa d’Enginyers
Pendent :
•

Apoderar la Mònica.

•

Renovació del contracte amb el banc al maig: debat si canviem d’entitat bancaria o no
perquè no estem satisfets dels servei prestat.

•

Remeses: entenem que no necessitem fer-les perquè tenim diners a la compte del
menjador (per cobrir els rebuts retinguts pel banc durant 2 mesos per si les famílies
retornen els rebuts). Aquest coixí el tenim de juliol a octubre. Nuri parlarà amb el
gestor per veure què és pot fer (si millor moure els diners de la compte de menjador a
la d’extraescolar, etc) ja que aquest any el tenim solucionat i seria prendre la decisió
pel curs vinent.

4. Traspàs d’informació de comissions / grups de treball
Extraescolar: plantejar un canvi de cobrament de quotes: al juny pagar les 2 primeres quotes
(per no haver d’avançar els diners) i en canvi no es pagarien els 2 últims mesos. D’aquest
manera hi hauria possiblement més compromís de part de les famílies també (moltes baixes i
altes cada mes). També és proposa fer cobraments trimestrals per reduir les gestions
econòmiques i millorar el compromís. Des de les comptes de l’AFA paguem aquest curs 4200€
a la Mònica per fer les gestió que abans feien mares voluntàries de la comissió. Els socis de
l’AFA van dir que el curs vinent, no l’assumirien. S’haurà de fer una proposta i modificar la
normativa.
Diferents opcions:
- Pujar el preu de les activitats de 2€ (però ja tenim queixes de que son molt cares)
- Demanar als proveïdors que baixin de 2€ el preu del servei. Podríen compensar la pèrdua de
diners, pujant la ratio d’un nen per activitat per exemple.
- O baixar 1€ proveïdor i pujar 1€ la activitat. Parlaran amb els proveïdors per valorar les
opcions abans de l’assemblea.
- Proposar una matricula de 20€
Valorar que fer amb els 80€ de la Txeli cada mes per obrir la porta a les sortides de les
activitats. De moment ho paguem amb els 20€ que no es recuperen al juny quan es donen de
baixa d’una activitat.
Debat sobre el cobrament trimestral: per les famílies amb 2 o més fills que fan diverses
activitats, són molts diners. La comissió té reunió l’endemà, ho parlaran.
A la propera assemblea hauríem de parlar del tema de si continuem proposant activitats
extraescolars al juny o no ja que alguns proveïdors no poden canviar l’horari per fer coincidir la
sortida amb la jornada intensiva.
Espai migdia: no tenen vocal i necessitem un interlocutor per traslladar dubtes, informacions,
parlar amb Vatua i Kampi, etc. No hi ha hagut cap traspàs d’en Bernat i van perduts Li hem de
demanar que es senti amb les persones que queden a la comi per aclarir dubtes.
No hi ha ningú que faci un control i revisió dels compromisos que vam prendre abans de l’estiu
amb els proveïdors externs (Kampi i Vatua).
Si ningú de la comi es vegi capaç d’agafar el relleu, farem una crida al butlletí.

Convivència: a la darrera reunió de la comi van assistir 3 mares noves + la Julià (antiga de la
comi per fer traspàs) + la Raquel (vocal) les mestres havien de traslladar al claustre la
demanda de fer fora dels objectius de la comi el fet d’organitzar les jornades pedagògiques
però el claustre es va negar. Van acordar que seran les mestres que faran la noticia al butlletí
per recaptar voluntaris.
Proposta per aquest curs: jornada des tastets de 45 min: si un taller té molt d’èxit doncs pot ser
podria derivar a fer una jornada sobre el tema o una activitat extraescolar (de moment 3
propostes, la noticia tornarà a sortir aquest mes), etc. Amb això ja hi ha prou! Si aconsegueixen
reactivar a comi amb aixó, bé!
També volen mirar el tema de l’acompanyament a les famílies noves. Soa enviarà el qüestionari
(amb les respostes) que es va fer a barracons.
Festes: Ha costat molt que surti endavant la festa d’hivern (sensació de poques ganes de part
de les mestres i poca involucració de les famílies apuntades a la comi). Col·laboració entre Espai
C i comi de festes ha anat molt bé i podria continuar per a altres festes.
Des de l’Escola s’ha decidit que la festa dels 10 anys coincidirà amb la d’estiu. No s’ha
comunicat a la vocal de festa.
Volem Institut: es va forçar una votació a l’ultim consell del districte i es va comunicar que no
s’obrirà l’Angeleta Ferrer en barracons abans de la data prevista. S’obrirà al curs 2021-22. El
Consorci no es posicionarà a favor. Dilluns reunió de la coordinadora de les AMPAs i AFAs del
barri.
5. Consell escolar
4 sessions l’any. Votacions presencials.
La representant de l’AFA va ser citada a les 19h i la resta de representants a les 18h30. No
sabem perquè. La reunió va anar molt entorn al tema de la jornada intensiva.
Es proposa crear una bústia pels consellers i presentar a la Gabriela a l’assemblea.
Propera reunió abans de Setmana Santa.
6. Propera assemblea de socis de l’AFA
Ordre de dia assemblea:
•

Extraescolars

•

Participació econòmica de les famílies a l’escola (vetlladors etc).

•

Presentar a Gabriela com a representant de l’AFA al Consell escolar.

•

Renovació junta de l’AFA pel curs 2019-20

S’acaba la junta a les 22h20.
Propera junta: 07/02 a les 19h i propera assemblea de socis: 27 de febrer a les 18h.

