
ASSEMBLEA AFA. 23 D’OCTUBRE DE 2018 

 Presentació (recordatori que juny hi ha eleccions) 
 Aprovació comptes curs 2017-2018 
 Activitats de les comissions pel curs 2018-2019 (especialment aquelles que tenen afectació als 

pressuposts) 
 Votació dels pressupostos curs 2018-2019 
 Votació romanent 
 Votació renovació de vocalies 
 Dimecres grocs 
 Torn de preguntes 

S’inicia la sessió a les 18:18h amb 35 persones. El nombre màxim d’assistents arriba a 37. 

La presidenta de l’AFA recorda que la Junta actual finalitza la seva activitat el proper mes de Juny. 
Exposa que, si no es presenta cap candidatura, es constituirà una junta gestora que serà hàbil fins a 
l’Assemblea del proper mes d’Octubre (any 2019).  Si llavors no hi ha ningú que vulgui presidir i gestionar 
l’AFA, aquesta es dissoldrà. Les conseqüències d’això han estat posades de manifest en diverses 
ocasiona. Funcions de l’AFA: 

 Dóna suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot 
allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. 

 Promou la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el 
funcionament del centre. 

 És un espai de reflexió que permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el 
funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. 

 És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que 
afecten a tot el col·lectiu de famílies. 

 Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell 
escolar de centre. 

 Orienta als pares en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu 
sostingut amb fons públics. 

 Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. 
 Gestiona les extraescolars i l’espai de migdia. 

Es llegeix l’ordre del dia i s’inicia el primer punt. 

Estat actual de socis de l’AFA: hi ha 341famílies sòcies, i 51 famílies no sòcies. Es comenta que sovint, 
les famílies de 6è de primària, deixen de pagar la quota i es donen de baixa com a socis. 



Presentació de l’exercici econòmic del 2017-2018:  

 

Incrementem el romanent en 2.708,04 euros 

Resultat de la votació de l’exercici 2017-2018 presentat per la Junta: 

Vots a favor: 30 
Vota en contra: 0 
Abstencions: 3 
 
Desglossament dels ingressos donats per la Comissió de Solidaritat: 
 
 Sàpiens (Proactiva Open Arms): 4.614€ 
 Cursa solidària (Fundació Catalana de la Paràlisi Cerebral): 1.157€ 
 Xocolatada (Marató TV3): 414€ 
 Jornada Solidària (per la leucèmia infantil): 2.115€ 
 Cursa de la Dona (Assoc. Esp. Contra el Càncer (AECC): 635€ 

 
Desglossament i balanç de Belluga’t: 
 
 Fi de curs- Ingressos: 1.474,50€. Despeses: 2.196,26€. Balanç: -721,76€ 
 Paella- Ingressos: 1.315€. Despeses: 783,12€. Balanç: 531,88€ 

INGRESSOS Pressupostat Executat

SOCIS 13.410,00 € 13.250,00 €
SUBVENCIONS 800,00 € 800,00 €
INGRESSOS BELLUGA'T 4.500,00 € 3.974,39 €
NO SOCIS ACTIVITATS 1.000,00 € 938,00 €
MENJADOR 3.000,00 € 3.791,05 €

TOTAL INGRESSOS 22.710,00 € 22.753,44 €
DESPESES Pressupostat Executat

FUNCIONAMENT 
ORDINARI 2.470,00 € 989,10 €
IMPREVISTOS 2.000,00 € 536,01 €
DESPESES ORDINÀRIES I 
DE GESTIÓ 470,00 € 453,09 €
ACTES I ACTIVITATS 8.400,00 € 5.496,13 €
COMISSIÓ BELLUGA'T 4.800,00 € 3.948,38 €
COMISSIÓ SOLIDARITAT 0,00 € 0,00 €
COMISSIÓ 
EXTRAESCOLARS 300,00 € 0,00 €
COMISSIÓ ESCOLA 
INCLUSIVA 500,00 € 0,00 €
COMISSIÓ XJT 500,00 € 190,00 €
COMISSIÓ BIBLIOTECA 0,00 € 38,50 €
COMISSIÓ ESCOLA EN 
LLUITA+INSTITUT 450,00 € 0,00 €
COMISSIÓ FEM BARRI 200,00 € 72,07 €
COMISSIÓ COMUNICACIÓ 1.650,00 € 1.247,18 €
COMISSIÓ CASAL 0,00 € 0,00 €
ALTRES DESPESES 6.115,00 € 8.803,67 €
QUOTES FAPAC I COORD. 
D'ENTITATS 400,00 € 370,67 €
APORTACIÓ A L'ESCOLA 5.715,00 € 8.433,00 €

PERSONAL 5.425,00 € 4.756,50 €
SECRETARIA CURS 2017-
2018 3.925,00 € 3.850,00 €

REUNIONS MONITORATGE 1.500,00 € 906,50 €
DESPESES BANCÀRIES 300,00 € 0,00 €
TOTAL DESPESES 22.710,00 € 20.045,40 €

BALANCE 2.708,04 €

PRESSUPOST 2017 - 2018



 Carnestoltes- Ingressos: 1.184,89€. Despeses: 969€. Balanç: 215,89€ 
 

Desglossament de l’aportació de l’AFA a l’escola durant el curs 2017-2018: 8.433€ 
 
 Pissarres digitals (monitor multitactil 65’’ i PDI Promethean 
 Robòtica (lego we do, blue bop, pre bops) 
 Altres (4 ordinadors torre, 10 fundes tauletes) 

 
Presentació projecte ombres:  
 
En Kevin de la Comissió Ombres presenta el projecte amb una simulació dels espais i els recursos que 
proporcionarien un pati més ombrívol. S’obre un debat doble: (i) comunicar al consorci que estem 
assumint responsabilitats, tasques i recursos que els correspondria a ells. S’acorda que quan estigui 
acabat s’enviaran les factures per reclamar-ne els imports. (ii) es debat la necessitat de tenir en compte 
les opinions dels alumnes.  Es recorda que això ja es va fer durant el disseny del projecte pati. En aquella 
etapa els nens ja van deixar palès que passen calor. Es proposa dissociar projecte ombres de projecte 
pati. Un respon a la voluntat de dinamitzar el pati i l’altre atendre una necessitat urgent que pot afectar la 
salut dels nens i nenes. 
 
Un pare de l’escola identifica la necessitat de posar tendals enganxats a la façana de les aules d’infantil 
per tal que projectin ombra a les aules. L’escola ho ha solucionat posant cortines fosques que no evita el 
problema a l’estiu i augmenten la calor a dins les aules. La comissió ombres acull la demanada i la tindrà 
consideració. 
 
Es presenta el pressupost d’aquest any 2018-2019. Es la proposta de la junta. Es per votar: 
 

PRESSUPOST 2018 - 2019 

INGRESSOS   
    
SOCIS 13.410,00 € 

SUBVENCIONS 800,00 € 

INGRESSOS BELLUGA'T 4.000,00 € 

NO SOCIS ACTIVITATS 1.000,00 € 
MENJADOR 3.500,00 € 

TOTAL INGRESSOS 22.710,00 € 

DESPESES   

FUNCIONAMENT ORDINARI 2.570,00 € 

IMPREVISTOS 1.000,00 € 

DESPESES ORDINÀRIES I DE GESTIÓ 1.570,00 € 
ACTES I ACTIVITATS 9.100,00 € 



 

 
S’obre un debat sobre algunes partides individuals i es decideix votar primer el romanent: 
 
-Es reserven 3.000 euros per contingències?. A favor: 25 En contra:1 abstencions: 1 
-Es dona tot l’import que ha demanat l’escola? A Favor: 6. En contra: 13. Abstencions: 8 
-Es compra gàbies per moure cadires i taules?  A favor: 27. En contra: 0. Abstencions: 0 
 
Es procedeix a la votació del pressupost per partides: 

COMISSIÓ SOLIDARITAT 0,00 € 

COMISSIÓ BELLUGA'T 5.000,00 € 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I CASALS 300,00 € 

COMISSIÓ ESCOLA INCLUSIVA 1.000,00 € 

COMISSIÓ APRENEM JUNTS 500,00 € 

COMISSIÓ BIBLIOTECA 150,00 € 

COMISSIÓ ESCOLA EN LLUITA + 
INSTITUT 450,00 € 

COMISSIÓ ESPAI MIGDIA 100,00 € 

COMISSIÓ FEM BARRI 100,00 € 

COMISSIÓ COMUNICACIÓ 1.500,00 € 
INFRAESTRUCTURES   
ALTRES DESPESES 5.265,00 € 

QUOTES FAPAC I COORD. D'ENTITATS 400,00 € 

APORTACIÓ ESCOLA 4.865,00 € 
    
PERSONAL 5.475,00 € 

SECRETARIA CURS 2017-2018 3.975,00 € 

REUNIONS MONITORATGE 1.500,00 € 
    

DESPESES BANCÀRIES 300,00 € 

TOTAL DESPESES 22.710,00 € 



 
- s’aprova la compra del software de gestió de l’AFA?: A favor: 27. En contra: 0. Abstencions: 0 
-s’aprova mantenir la revista en paper? A favor: 21. En contra: 3. Abstencions: 3 
 
Es procedeix a la votació del pressupost global presentat per la Junta: 
 
Votació de pressupost global: A favor: 26. En contra: 0. Abstencions: 1 
 
-Donem 18.000€ al projecte ombres al pati (romanent més la diferència de l’import no donat a l’escola)?: 
A favor: 17. En contra: 4. Abstencions: 6  
 
Es procedeix a la votació de les vocalies que els toca: 
Votació de vocalia Aprenent Junts:  Meritxell Alvira A favor: 27 a favor. En contra: 0. Abstencions: 0 
 
La presidenta informa que el curs passat es van recaptar 2.634,81€ en els berenars solidaris i van ser 
cedits a l’escola. D’aquests l’escola ha fet ús de 1.562€  en 10 beques colònies. Actualment els queden 
1072,81€. Per aquest curs ja tenen demanades 2 beques pel grup de 6è. 
 
 
Temes sobrevinguts: 
 
La presidenta explica breument el nou decret de menjador que es vol aprovar el curs vinent; això podria 
implicar que com a AFA deixaríem de tenir autonomia en l’elecció de l’empresa de menjador escolar. 
L’adjudicació seria per concurs públic. Entre d’altres s’incrementa el màxim per menú a 6.80€ (actualment 
està a 6.20€, tot i que nosaltres oferim el menú a 6.12€) A més el nou decret representa una disminució 
en el nombre de monitors per alumnes i no és té cap consideració a les necessitats especials (això ha fet 
que vàries escoles coordinin acciones en pro de la inclusió a les escoles. Es busca la major força possible 
per protegir l’alumnat més vulnerable). Per tot, el decret considera que l’espai de migdia no és un temps 
educatiu sinó purament de lleure. 
 
La FAPAC està liderant protestes diverses per posar en evidència el greu error a què es pot incórrer.  
 
Escola en lluita aporta com a consideració que els plecs tècnics del concurs públic els decidirà l’escola i el 
consell escolar. De manera que l’AFA queda exclosa d’aquesta decisió (en la manera com ho fa 
actualment) si bé hi participaria com a membre del consell escolar. 
 
Escola en lluita:  
 
Es dramatitza la situació actual en l’assignació de places, repartint persones en cadires. Cada cop més 
gent per les mateixes cadires. Problemàtica d’adscripcions asimètriques. Es recorda que l’any 2023 tenim 
un problema greu perquè els instituts no poden assumir el volum d’alumnes a escolaritzar. 
 
La comissió es compromet a fer una reunió monogràfica per tal d’explicar de nou tot això i molt més 
abans d’acabar l’any. Tot i així, la responsabilitat de les famílies a cercar la informació i combatre la 
situació és clau per fer força en aquesta lluita per una educació digne. 
 
L’assembla s’ha iniciat a les 18.15 i s’acaba a les 20:50 
 


