BARCELONA 30/10/2020

DATA

27/10/ 2020 (19h00-21h15)- Per videoconferència (Google Meet)

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA)
Soa Noirault (Vocal Diversitat i representant de grans)

Raquel Freixes (Vocal convivència)

Blanca Sanchez (co-vocal Medi Ambient)

Mar Castellví (Presidenta)

Bea Beza (Secretària)

Noemi Lozano (Comisió festes)

Sara Mérida (Representant enllaç a petits)

Cinthya Villafaña (Tresorera)

Luciana Micheli (Vocal Amics/gues músics)

Marta Uriel (GT relacions externes)

Paul Deschemps (Secretari)

Iván Luque (Dinamitzador/ Representant de Grans)

Magalí Szalardi (Comissió migdia)

Patricia Lains (Medi Ambient)

Montse Caballé (Vice-presidenta)

PUNTS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ORDRE DEL DIA. 27/10/2020 19h meet

https://meet.google.com/bjw-waqu-sih

Aprovació acta anterior
Espai Migdia: Estat contracte. Situació i resolució d’incidències. Propostes de millora. Valoració reunions amb famílies. (Maga i Montse)
Beques monitoratge SIEI menjador
Extraescolars: Estat inici activitats (valoració inscripcions, baixa d’alguna activitat
Comissions i GT: Relleu/ reforç. Taula de membres i vocalies per compartir amb escola. Coordinació membres comissions escola. Objectius
de cada Comissió per 9-N màxim per aprovació PGA escola.
Comissió de Comunicació: web, noticies butlletí, comptes e-mail AFA gmail (compra domini)
Tresoreria: Primera proposta de pressupost 20-21 (Cinthya i Cris). Estat cobrament quotes AFA
Institut Angeleta Ferrer: Sol·licitud com a AFA suport escola adscripció centre. Estat obres.
Preparació temes assemblea 26/11/2020
Altres Temes

****************************************************************************************
1) Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta de la reunió de junta del 30 de setembre, que ja es signarà quan hi hagi
reunions presencials. S’enviarà a l’escola per a penjar al web.

2) Espai Migdia. Estat contracte. Situació i resolució d’incidències. Propostes de millora. Valoració reunions amb
famílies. (Maga i Montse)
S’explica estat del contracte: Un cop revisat exhaustivament amb l’advocada, va ser enviat el text a Vatua L’olla
la setmana passada i encara no hi ha hagut resposta per part seva. S’han fet força canvis doncs s’ha revisat amb
molta profunditat i l’advocada ens ha fet veure alguns aspectes importants pel que fa a responsabilitats que
assumeix l’AFA i exigència en el servei contractat. Estem a l’espera de resposta de Vatua perquè segurament
caldrà una reunió per comentar punt per punt i una negociació del que poden assumir o no, i quan i com.
Divendres passat es va signar per la Presidenta el document de cessió de l’espai migdia de l’escola a l’AFA per
aquest curs (té una vigència de cada curs i cal signar-ho anualment).
Es comenta i informa dels diferents grups de treball que estan a la comissió: entre ells, el de menús i al·lèrgies
(revisió mensual i aportacions a menús ), seguiment del servei, etc...
Es torna a comentar la importància i prioritat de la baixada de ràtios, sobretot a mitjans i grans (2 monitors porten
3 grups) . A petits el problema es reflecteix en el moment de la migdiada. Es comenta que la baixada de ràtios es
justifica per part de Vatua l’Olla a través de l’increment de “costos fixes”.
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Es finalitza el debat demanant que es faci extensiu que si hi ha queixes es facin sempre per e-mail per poder tenir
una traçabilitat. S’acorda que es transmeti a les famílies a través de delegades que facin les aportacions i neguits
a espai migdia (als 3: Kampi, Vatua i AFA-Comissió migdia). El redactarà la Comissió Migdia un únic missatge.
Es comenta que no hi ha encara resposta de la subvenció de monitors extres de migdia sol·licitada a través de
l’escola.
Sobre la valoració de les reunions amb les famílies: La percepció general és que no hi va haver-hi debat o queixes
a les reunions de migdia de cada comunitat per part de les famílies. També es comenta que el tipus de reunions
és força unidireccional i amb aquest format no hi ha massa opció per a la discrepància.
Es planteja i debat si des de a Comissió de l’espai migdia s’està en posició per a negociar, controlar i fer seguiment
del servei de Vatua l’Olla doncs es generen tensions i situacions incòmodes donat que Vatua l’Olla la formen
famílies de l’escola.
Es torna a posar sobre la taula la possibilitat de pensar en un futur de tornar a treure a concurs el servei, de cara
a poder fer millores en aquests, i també perquè fa molts anys que es fa fer el concurs i convidaria per “higiene”
d’aquest. Es considera una bona praxis, però no es veu viable a curt termini per la feina que implica.
Es proposa i aprova fer una enquesta sobre el servei de migdia per part de la Comissió de Migdia, i incloure també
la opinió del infants.
Es debat si proposar en assemblea poder tenir una nova auditoria del servei. S’acorda que, en funció de com
evolucioni la resposta al contracte i el propi servei durant les properes setmanes, s’esperarà a la propera Junta
per decidir.
S’està buscant el Plec de Condicions de quan es va licitar el servei de migdia, doncs allà s’ha de trobar tota la
informació: tant del de l’escola, com l’oferta que va fer Vatua L’Olla.
3) Beques monitoratge SIEI menjador
Es va rebre un e-mail de part de l’AMPA de l'Escola Pere IV per proposar-nos com a AFA a adherir-nos a un grup/
plataforma d’AFAs i instituts de Barcelona per la reclamació al Consorci d'Educació pels canvis en l'adjudicació de
la part de la beca de menjador que es destinava a monitoratge pels alumnes SIEI que feien ús del Servei (els últims
anys s'adjudicaven 5 Euros per dia i alumne de SIEI que es quedava al menjador indistintament de si s'adjudicava
ajuda a la família o no. Aquest any l'ajut, que és bàsicament perquè l'escola pugui atendre en condicions aquests
alumnes i treballar amb els seus companys la inclusió, s'ha vist retallat vinculant-lo a la concessió de la beca a la
família).
S’aprova adherir-nos. La Comissió d’Inclusió i Diversitat demanarà el Manifest a Pere IV i informarà a les famílies
via butlletí. Es farà una crida per buscar persones voluntàries que vulguin dur aquest tema ja que li falten mans a
la Comissió.
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4) Extraescolars: Estat inici activitats (valoració inscripcions, baixa d’alguna activitat...)
Finalment curs 2020-2021 oferim les següents activitats:
GRAELLA D’ACTIVITATS FINAL DESPRÉS INSCRIPCIONS

ACTIVITAT

DIA

ESPAI

COMUNITAT

INFANTS

Dansa

Dijous

Gimnàs

Mitjans

18

Ioga

Dilluns

Gimnàs

Mitjans

10

Minibasquet

Dimecres

Pista

Mitjans / Grans

17

Minifutbol

Dijous

Pista

Mitjans / Grans

10

Patins / Skate

Dimarts

Pista

Mitjans / Grans

22

Piscina

Dijous

Vintró

Mitjans / Grans

21

S’ha redactat un protocol per cada activitat que va aprovar Claustre escola i el Consell Escolar.
Estem en contacte amb l’escola per saber en tot moment quins grups estan confinats per avisar monitors, i tenim
les llistes assistència per a garantir la traçabilitat en tot moment.
Aquest any ens quedem amb la totalitat de la matrícula per tasques de gestió i pensant en cobrir el sou de la
Mònica.
Hem comprat 2 termòmetres i productes de neteja que ens han suposat 76´20 euros.
COMPARATIVA XIFRES RESPECTE ALTRES CURSOS
83 infants fan extraescolars, fent un total de 98 activitats. Any passat teníem infants apuntats a 389 activitats.
PROBLEMES
Dificultats amb algunes famílies que es neguen a acceptar el protocol, i no volen se’ls prengui la temperatura als
infants.
Després de parlar amb l’escola s’ha decidit que és una activitat optativa i per tant si la família no accepta el
protocol no pot fer activitat.

3

BARCELONA 30/10/2020

La informació de com es portaria a terme cada activitat es va facilitar abans de la preinscripció per tant les
famílies estaven assabentades.
RETORN 10 EUROS MATRÍCULA CURS PASSAR
Normalment els 10 euros de matrícula es descomptaven de la darrera mensualitat, la del mes de juny. Per al curs
2019-2020 hem de considerar el darrer mes, el mes de març.
Per tant queden 316 inscripcions a activitats que serien les que s'han de retornar els 10€, o sigui a retornar 3160€.
La Mònica diu que hem de tenir en compte que si fem transferència ens cobraran 1€ per cada transferència

5) Comissions i GT: Relleu/ reforç. Taula de membres i vocalies per compartir amb escola. Coordinació membres
comissions escola. Objectius de cada Comissió per 9-N màxim per aprovació PGA escola.
S’acorda, per no fer un repàs exhaustiu de cada una : Cada comissió hauria d’enviar mail objectius i membres
Vocals al google groups com a molt tard el 5 de novembre, i els secretaris ho agruparan per fer-ho arribar a l’escola
i per slides per l'Assemblea. El pressupost seria aproximat.
L’escola ho ha de tenir abans del 9 de novembre per a poder presentar el PGA de l’escola.
Abans de dijous 29/10 cada comissió enviarà al mail AFA un missatge amb tots les membres, i vocals i contacte
de cada comissió. A partir d’aquí s’hi posaran en contacte des d’escola per treballar conjuntament.
La Direcció de l’escola demana que hi hagi un flux de comunicació fluida (e-mail videotrucades, reunions, ..) mínim
d’un cop a mes a cada comissió perquè tothom estigui assabentat de les accions que s’estan duent a terme.
La Comissió de festes queda en “suspens” Ja comentat amb l’escola.
Comissió de Biblioteca: Hi ha necessitat per part de l’escola sobretot per a catalogar nous llibres. Ja hi estan en
contacte.
GT famílies i amics músics: Queda en “suspens” el projecte de música en viu, però si reprendre i finalitzar el vídeo
de la cançó de l’escola. Pendent reunir-se amb el Julio, mestre de l’escola .

6) Comissió de Comunicació: web, notícies butlletí, comptes e-mail AFA gmail (compra domini)
La Raquel s’ha ofert per actualitzar i gestionar la comunicació digital (web etc..) sense la comissió. S’ha acordat
amb l’escola que, almenys per aquest curs, la Comissió de Comunicació no segueix (doncs no està activa) i les
tasques es faran específicament per responsables i GT per tasques. S’acorda que la Raquel farà aquestes tasques
per part de l’AFA.
Es demanarà a l’escola si es pot donar accés contingut web de la part AFA (credencials). També el traspàs de
credencials del compte de correu de la Comissió de Comunicació de l’anterior vocal.
Es comenta la necessitat de poder tenir comptes de correu tipus gmail, i no webmail per cada comissió, s’acorda
utilitzar el compte general de l’AFA amb el que s’organitzen les assemblees i juntes, i el seu drive. Els secretaris
passaran les credencials a totes les comis perquè facin carpetes compartides.

7) Tresoreria: Primera proposta de pressupost 20-21 (Cinthya i Cris). Estat cobrament quotes AFA
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Es presenta una primera aproximació, amb les dades actuals: Total disponible 20.075 eur. La proposta és força
oberta, alguna partida que permeti marge de maniobra per anar veient durant el transcurs del curs amb la
incertesa que hi ha. S’aprova la proposta actual, pendent de tancar alguna comissió per si té alguna proposta/
demanda Validar comissions.
De cara a l’assemblea de socis s’explicarà la situació i la flexibilitat que es demana i que els números de pressupost
estaran a disposició de qualsevol soci/a que ho demanin.
Quotes AFA: En total es van passar 288 rebuts dels quals: Hi ha 258 famílies que han pagat la quota de l'AFA.
I 30 que ha retornat el rebut.... D'aquests 30 rebuts alguns es recuperaran, però encara no podem saber quants.
El total final hauria de ser uns 12.900€ dels quals s’han cobrat a dia d’avui 12.575 eur ja que alguns van fer el
fraccionament del pagament, i més endavant es farà el segon cobrament.

8) Institut Angeleta Ferrer: Sol·licitud com a AFA suport escola adscripció centre. Estat obres.
Si no hi ha cap canvi, les obres haurien de finalitzar a temps pel curs vinent.
Marta Uriel preguntarà a la representant AFA Dreta Eixample per confirmar que hi haurà aquesta adscripció.
S’acorda que de tota manera, es demanarà com a AFA a l’escola l’adscripció.
9) Preparació temes assemblea 26/11/2020
Es farà amb una junta extraordinària per preparar-la, pel dia 10 de novembre a les 19h al mateix enllaç de
meet
Paul farà les dispositives per la presentació a l’assemblea.
L’Assemblea serà online: Es farà Notícia al butlletí dues setmanes abans i també mail. Noticia i Mail amb Ordre
del dia 15 dies abans. Es demanarà també si les famílies volen aportar temes a l’ordre del dia.
Temes:

10) Altres Temes
S’acorda que la Soa i l’Ivan seran representants de l’AFA a la Comunitat de Grans.

Es finalitza la reunió a les 21h15.
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