
JUNTA DE NOVEMBRE

ASSISTENTS: Lara R. (presidenta), Esther V. (vicepresidenta), Toñi J. (Tresorera), Meritxell A. (secretària), Ines

M., Mariona S. (Belluga’t), Juan Carlos B. (Solidaritat), Luz Mª U. (Biblioteca), Javi S. (Fem Barri), Marta M.

(Comunicació), Marta Ll. (Espai migdia), Olga J., Ruth M. (mare de P4 i 2n), Laura R. (mare de P4), Oriol C.

(pare de P5), Inés M.(mare de 1r i 5è), Laura M. (mare de 3r), Nuria M. (mare de P3 i P5), Laura P. (mare de

P4 i 1r), Carlos C. (pare de P5), Jordi B. (pare de 6è), Barbara P., Toni C. (pare de 2n i 5è), Laura V. (mare de 2n

i 5è), Zoraida R., Barbara P., Ainhoa B., Nuria M., Laia R.

1.- COMUNICACIONS ESCOLA:

La Lara ens trasllada el que van parlar amb l’escola (Cristina Guijosa i Cristina Cortes):

Temes de Consell Escolar (organització, comunicació candidatures,..). Es van presentar diverses candidatures.

Les votacions es realitzaran el 23 de novembre a l’escola en dos trams horaris: de 9 – 10 i de 16 – 18h. Ja

disposaven de voluntaris per cobrir assistents a les meses.

Cistelles de Basquet i cistelles de porteries: 1 dels representants del Consell escolar s’estava encarregant de

fer la reclamació al consorci perquè s’arreglin (doncs els àrbitres estan alertant que no es podran fer més

competicions amb aquest estat del material). El Consorci ha vingut a inspeccionar i passarà un pressupost i ja

ens comunicaran.

L’escola però té un conveni intern amb els equips de Basquet i Handbol perquè ells ho arreglin, doncs són els

encarregats de la manutenció. Se’ls hi demanarà si Consorci no ha actuat abans.

L’escola està contenta amb els resultats de les assemblees.. Ens han penjat resultats per Bynapp.

2.- TEMES COMUNICACIÓ:

Hem d’anar en conjunt tots plegats, les comissions i els seus integrants tenen un membre de la comissió de

comunicació assignat: anar a parlar amb aquesta persona quan sorgeixin necessitats.

Amb la situació actual del COVID fa que ens anem reactivant, però queda molta feina. És important tornar a

fer el calendari que tenia abans comunicació amb totes les activitats programades per aquell mes. Per tal que

no passi com al mes de novembre, on s’han solapat la reunió de l’espai migdia amb la junta del mes de

novembre.

O obrirem un document al Drive per anar apuntant les activitats que es programin per part de les comissions

o es farà un calendari d’esdeveniments per tenir present què està organitzant l’AFA.

Ens hem trobat que el domini del blog s’ha de renovar d’aquí uns dies. S’ha investigat i es por renovar

anualment o per més temps (podent-nos acollir a descomptes). Tots aquests temes de renovació de blog,

hostings, etc. Ho portava l’antic tresorer. De moment s’encarregarà la Lara.



Es pregunten a les comissions quina seria la millor opció per fer la renovació (anual o a més llarg temps): per

majoria es queda que millor aprofitar els descomptes i que no s’hagi de mirar cada any i que el domini sigui

de l’AFA a llarg termini.

El hosting del blog té venciment 2023.

3.- ROMANENT:

Tenim aquest tema pendent, per això no s’han passat encara les quotes de l’AFA d’aquest curs. Doncs hi havia

la proposta que es va portar l’any passat de reduir l’import de la quota de l’AFA o no tenir quotes aquest curs.

La Toñi ens explica que el canvi de quota de manera permanent s’hauria de fer constar a l’acta de creació de

l’AFA. I si no és permanent: tenim el problema que com que l’AFA ha de justificar les despeses programades

mitjançant factures, el fet que es redueixi la quota o no es cobri, implicaria que seria una aportació de l’AFA a

les famílies, que no tindria suport via factures. No està permès. Es pot fer una inversió a l’escola, però no a

nosaltres mateixos.

La Laura V. comenta que legalment no sap si seria possible, però proposa que en la previsió d’ingressos que

s’ha fet en els pressupostos de l’AFA d’aquest curs, que hi hagi menys import.

Es comenta que per aquest any els pressupostos ja estan aprovats pels socis en assemblea feta.

El Toni C. diu que els pressupostos són una previsió de la despesa i dels ingressos i com a previsió es poden

complir o no.

No tenim clar si en els estatuts de l’AFA s’indica import de la quota. Si la reducció fos definitiva i si en els

estatuts s’indica l’import que es carrega als socis i sòcies de l’AFA.

S’han de revisar estatuts i es farà també una consulta a la FAPAC per veure la possibilitat d’aquesta reducció

d’import de quota permanent o no.

Es revisa el per què d’aquest romanent tant alt: a banda de que el curs passat no es van poder fer moltes de

les activitats que es van programar, la quota es considera que és molt alta.

Es proposa que es vagi revisant d’any en any o que es voti en el moment de l’assemblea.

Finalment es parla de que es revisaran els estatuts i les actes posteriors i es farà consulta a la FAPAC.

Aprofitant la consulta a FAPAC es preguntarà si s’ha de fer autoliquidacio a la Agencia Tributària per l'impost

de Donació pel tema de donar el diner o en especie o fons a l’escola.

Pel tema de les propostes per fer servir el romanent, es queda que obrirem a les famílies perquè ens passin

les seves propostes, a banda de que demanarem a les comissions, degut que durant l’assemblea es va veure

que hi havia més necessitats de pressupost, que actualitzin o demanin el que necessiten de més.

Es farà com el curs anterior: es deixarà un marge per poder presentar les propostes, es publicaran al blog, i el

dia de l’assemblea extraordinària obrirem torn de preguntes per cada una de les propostes per tal que

resolguin dubtes que hi pugui haver.



Si no tinguéssim projectes / propostes per invertir el romanent, farem consulta a la FAPAC per veure què

hauríem de fer. També quedem en que farem una junta prèvia a l’assemblea per valorar si totes les propostes

són viables i com encararem l’assemblea perquè sigui dinàmica i no se’ns allargui.

Ens plantegem també si obrim a l’escola perquè pugui presentar també seves propostes si necessiten. S’obre

un debat sobre l’estat del romanent de l’escola, de si els estats es poden consultar a la web de l’escola o no i

de la viabilitat de que es demanin diners a l’AFA per invertir en l’escola, quan aquesta disposa d’un romanent

elevat també.

Es queda que la Lara li preguntarà a la Cristina pel romanent de l’escola.

Dates previsibles per fer l’assemblea extraordinària: setmana del 13-17 de desembre.

4.- PRECS I PREGUNTES:

De l’assemblea passada es va preguntar pel tema instituts.

Anteriorment hi havia una comissió que es deia “d’Instituts” i que va acabar ajuntant-se amb la de “Escola en

lluita”. Totes dues, per manca de membres, van acabar desapareixent. Aquestes comissions estaven o

participaven dins la plataforma educativa del Poblenou.

La Laura Majó Ens explica que hi ha persones com ella que a títol personal hi segueixen anant. I ens trasllada

la nova adscripció pel curs 22-23 per l’escola. Es redueixen a dos instituts: Front Marítim i Marià Espinalt

(abans es balancejaven les places entre 5 instituts possibles)

La partició de la zona 26 ja està publicada.

La Laura M. S’ofereix per ajudar amb el que calgui, però no per engegar comissió de nou. Hi hauria d’haver

famílies interessades per tal de tornar a crear aquestes comissions doncs també comenta que de cara al curs

vinent faltaran places. Que això no és un problema de quan els fills vana 6è, sinó que això és un tema de

llarg recorregut doncs la creació de nous instituts pot trigar ben bé 4 anys.

Pel que el problema de la falta de places, d’haver de fer bolets, d’estar estudiant en barracons, que vingui

gent de fora el barri i es quedi amb places, tot això s’ha de tractar amb temps: s’hauria de començar a mirar a

3r, 2n, ...

Com que de la comissió de coeducació i feminismes no ha pogut venir la vocal, es deixa per la propera junta

la proposta d’incloure dins la seva comissió la comissió d’inclusiva que s’ha quedat sense membres.

I sent les 20:35 donem per finalitzada la junta de novembre.


