ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA DE L’ESCOLA JAUME
FERRAN I CLUA
www.ampaferraniclua.cat
info@ampaferraniclua.com

● Identificació de la sessió
Dia: 9 de febrer de 2022
Hora: 21
Lloc: junta extraordinària telemàtica
● Assistents a la reunió
s’adjunta document amb els assistents1
● Ordre del dia
1. Comissió d’extraescolars. Comunicar els resultats de l’enquesta.
2. Comissió de menjador. Comunicar els resultats de l’enquesta.
3. informar sobre l’acord de l’AFA amb l’ED sobre l’aportació econòmica que es
fa a l’escola.
4. Manca de personal en les comissions.
5. Precs i preguntes.
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1. Comissió d’extraescolars. Comunicar els resultats de l’enquesta.
-

La Montse B. explica als participants el motiu de l’enquesta que se’ls va
passar sobre l’empresa d’extraescolars. La junta de l’AFA es va plantejar la
possibilitat d’unificar les empreses que gestionen el temps no lectiu dels
nostres infants, però durant el procés ens va arribar a la Junta la voluntat de
continuar amb ATLAS. El resultat de l’enquesta va ser favorable a la
continuïtat de l’entitat.
L’Anna de la comissió d’extarescolars ens explica el punt en que ens trobem:
-

L’enquesta la van respondre unes 100 famílies, un 22% aprox. Va tenir
una baixa participació però els que van respondre ho van fer a favor de
l’entitat. Un 64% està satisfet amb l’empresa i amb un 57% dels vots a
favor de la seva continuïtat

-

Una de les queixes recurrents és la manca de varietat, però cal tenir
en compte que cada any s’ofereixen més activitats de les que surten,
ja que hi ha grups que no es poden formar perquè no hi ha el nombre
d’infants necessari per a dur-los a terme.
Aquest fet s’ha parlat amb ATLAS i s’intentarà oferir un ventall més
ampli.

-

S’ha demanat a ATLAS que ens comuniqui la proposta d'activitats
extarescolars a principis del tercer trimestre per a que les famílies es
puguin organitzar amb temps i obrir el període de preinscipcions abans
que acabi el curs escolar.

-

S’ofereix la possibilitat d’escoltar noves propostes i suggeriments per
part de les famílies per ampliar la proposta d’activitats.

-

És comunica als participants que si hi ha alguna queixa es transmeti
ràpid a l’entitat per tal de poder donar resposta quan abans millor, ja
que s’ha donat el cas que ATLAS s’ha enterat d’algun situació quan
aquesta ja ha passat i fins i tot s’ha resolt.

2. Comissió de menjador. Comunicar els resultats de l’enquesta.
-

L’enquesta la va contestar un 52% de les famílies. En la propera comunicació
és farà més difusió.

-

Aspectes a destacar:
-

Queixes sobre la temperatura del menjar.

-

Inquietud per la desconeixença del monitoratge de temps de migdia.
L’any passat es va demanar l’assistència de les monitores a la reunió
d’inici de curs per tal de poder saber qui són.

-

Al blog es pengen les diferents activitats que fan en temps de migdia.

-

s’ha demanat que es formi al monitoratge en termes de resolució de
conflictes, així com els ofereixin una formació continuada.

-

La comissió de menjador a fet un recull sobre diferents temes que volen
traspassar a la nova empresa de menjador:
-

Exigir a tot el personal el títol de monitor de lleure.

-

Formació en diversos temes, com per exemple la resolució de
conflictes. Que l’empresa fomenti la formació entre el monitoratge com
una tasca més a desenvolupar.

-

Fomentar la cohesió de tot l’equip que treballa en el temps de migdia:
personal de cuina, personal de neteja i monitors.

-

Tenir cura del menú: sa, equilibrat, sencill, variat, divertit, …

-

Fer activitats on els infants es puguin implicar en les tasques de la
cuina.

-

Millorar la comunicació entre escola, comissió i empresa de migdia.

-

Oferir més informació a les famílies de P3.

-

Treballar diferents opcions en el temps de la migdia dels infants de P3.

-

Valorar el nombre real de vetlladors que necessita la nostra escola.

3. Informar sobre l’acord de l’AFA amb l’ED sobre l’aportació econòmica
que es fa a l’escola.
La Montse, tresorera de la l’AFA explica en que es volen invertir els diners que
s’aporten a l’escola i posa en context a tots els participants de com està la situació
en l’actualitat:
-

L’AFA aporta a l’escola anualment 5000 euros. Aquest fet es va decidir en
assemblea fa anys.

-

Aquests diners es destinen a finançar diferents projectes. Cada any es
destinen 1050 euros per a la Biblioteca de l’escola i la resta (3950 euros) es
decideix durant el curs escolar.

-

El curs 2020/21 aquesta partida no es va aplicar perquè no ens van presentar
cap proposta abans del 31 d’agost (quan tanquem el nostre any contable).
Per tant, els 3950 euros se’ls queda l’AFA.

-

Ens hem trobat amb un entrebanc, ja que en l’actualitat les AFE’s funcionen
com una empresa i hem de presentar tots els impostos incloent l’impost de
societats. Totes les quotes que cobrem es consideren com un ingrés i sinó hi
ha factures és considera com un benifici, i això ens perjudica, ja que s’ha de
pagar l’impost de societats d’aquest benefici. Parlant amb la gestoria es va
optar incloure els 3950 del curs passat com una despesa prevista per aquest
proper curs. LA junta de l’AFA vam considerar que era millor que aquest
diners els pogues gaudir l’escola i no aportar-los a Hisenda.

-

La nostra proposta per invertir aquests diners va ser la millora dels banys del
pati i/o els bassals del pati. El pressupost d’aquestes obres són molts diners i
l’escola ara no hi pot fer front.

-

L’Equip directiu ens proposa invertir els diners en la millora de l’aula
d’informàtica. Aspectes a destacar sobre aquest punt:
-

Els participants acorden per majoria acceptar la partida per a l’aula
d’informàtica.

-

S’obre debat per parlar de qui és la responsabilitat de vetllar per
aquestes millores. Una vegada més, s’expressa la disconformitat sobre
les aportacions econòmiques a l’escola per part de les famílies i

s’exposa que hauria de ser l’Administració qui es faci càrrec de totes
les despeses que genera aquesta.
-

L’Andreu ens passa un link sobre un estudi que ha fet la FAPAC sobre
el

copagament

de

les

famílies.

https://affac.cat/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wz
E3LCI0OWE3YzdkNDdhYTUiLDAsMCwxMywxXQ

També ens trallada la reflexió sobre el copagament, paguem a través
dels impostos, paguem a través de les AFE’s, i sense voler estem
marcant diferències amb altres escoles…
-

Es proposa que els diners s’inverteixin en carros d’ordinadors per a
poder traslladar-los per les diferents aules i entre els participants
expliquen que aquests carretons ja existeixen per a cicle mitjà i cicle
superior.

4. Manca de personal en les comissions.
-

Manca personal per la comissió de la revista del JAUMET. És una
comissió que treballa juntament amb l’escola. Actualment ja no està
activa i estaria molt bé recuperar-la.

-

Manca personal per la comissió de festa de fi de curs. Actualment
no hi ha ningú i sense comissió no hi ha festa. La direcció de l’escola
ens ha comentat que si la situació continua pel camí d’ara i seguim en
la desescalada es podrà fer la festa de fi de curs.

-

Manca de personal per la comissió d’extraescolars. L’any vinent es
quedaran sense dos membres i només seran dos.

5. Precs i preguntes.
-

L’Anna, de la comissió de Gènere i coeducació ens vol traslladar un fet
important, s’ha creat una taula de coeducació on hi forma part les comissions
d’escoles coeducatives, els equips directius i membres de l’Ajuntament.
una de les accions que s’està duent a terme és un estudi a tot el municipi.
S’ha contractat una empresa per a fer un diagnosi de com estan les diferents
escoles en termes de génere i coeducació, per saber el punt de partida, és a

dir, si realment és quelcom que preocupa a les famílies. L’empresa passarà
una enquesta a l’escola, a l’equip de menjador i a totes les famílies. Es
demana la participació de totes nosaltres.
-

Es crea grup de treball per a la comissió de la festa de fi de curs: Biel,
Laura, Daniel, Neus i Mònica.

-

S’explica que ja s’està treballant per als casals d’estiu d’aquest any i es
comenta que les famílies a partir de quart rebran una enquesta per a que els
infants participin en l’elecció d’algunes activitats dels casals. Les opcions més
votades seran les seleccionades. Es comenta que quan estigui tot llest
s’informarà a les famílies de quan i com fer la preinscripció.

-

Una mare pregunta pel canvi de l’empresa de menjador i que vol enviar una
proposta de la seva empresa. S’acorda que enviaran la proposta a la Junta
de l’AFA.

-

Es pregunta sobre la festa de Carnestoltes i la Mariona ens comenta que la
comissió s’ha de reunir properament per acabar de decidir la proposta i
plantejar-la a l’escola. L’Andreu s’apunta a la comissió.

-

S’acorda fer una comunicació per Dinantia i via representants per treballar el
tema de la manca de gent en les comissions.
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