
                                                                                              

 

 

Reunió Assemblea 

Curs 2019/20 

 

Data: 27 de novembre de 2019 

Hora: Inici a les 20:30 h 

Lloc: Al menjador de l’escola 

Assistents 

David Moreno (P5 i 3r), Francesc Alarcón (P4), Jesús Torres (P4 i P5), Anna Bosque (3r i P4), 

Sergio Sanz (P5), Jordi Carrizosa (P5), Laia Robusté (P5), Susana Pérez (P5), Sílvia Martínez (2n 

i 4t), Marta Santamaria (P4 i 2n), Anna Nicodemus (5è), Marta Nicodemus (1r), Núria Formariz 

(P4, 2n i 5è), Mireia S. (P4 i 2n), Esther Delgado (P5), Alex Castan (P5), Sònia Lizana (5è), 

Jaume Pellisé (5è), Damna Prudencio (6è), Monica Caballero (6è), Oriol Giol (P3 i 2n), Meritxell 

Gavaldà (3r), Pere Isart (1r i 6è), Paula Caballero (6è i 2n), Mireia Crespo (3r), Montse Bernabeu 

(3r), Loles Gonell (6è), Ramon Torra (3r) i Mireia Mestres (3r i P5). 

 

29 persones: 19 dones, 10 homes 

 

Ordre del dia 

 Benvinguda  

 Aprovació acta Assemblea anterior 2017/2018 

 Presentació i aprovació memòria curs 2018/2019 

 Presentació i aprovació comptes curs 2018/2019 

 Informacions 

 Presentació projecte nova junta. Elecció nova junta de l’AFA 

 Presentació i aprovació pressupost 2019/2020 

 Precs i preguntes 

 

Aprovació acta Assemblea curs 2017/2018 

Es dona la benvinguda. A continuació,  s’aprova l’acta de l’assemblea del curs 17/18 per part 

de tots els assistents. 

Memòria curs 2018/2019 

Es presenta tot el que s’ha fet durant el curs a través d’un powerPoint, comissió per comissió. 

Qüestions rellevants: 
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Espai migdia 

D’aquest curs, en destaquem: 

• La introducció de més producte fresc (peix). 

• Organització de xerrada per a famílies sobre nutrició. 

• Presentació del projecte i de l’equip d’espai migdia. 

 

• Renovació i millora de l’acord amb l’entitat 7itria per a la gestió de l’espai migdia durant 

tres cursos a partir del curs 2019/20 inclòs. 

 

Comissió extraescolars 

En el curs 2018/19 el total d’inscrits a les activitats extraescolars ha estat de 65. S’han 

realitzat les activitats de Piscina, Bàsquet, Teatre i Futbol. 

• S’han ofert activitats de dilluns a dijous. 

• Reunió informativa per a les famílies amb els responsables de cada activitat. 

• Circ no s’ha pogut realitzar perquè no ha arribat al mínim d’inscrits. 

Les valoracions dels usuaris han estat per sobre del 4. 

De cara al curs 2019/20, tot i que tampoc ha pogut fer-se l’activitat de circ, hi ha un increment 

molt gran d’inscrits, que ha arribat a 78. 

 

Casal d’Estiu 

3a edició del nou casal d’estiu. Aquest any el cercle d’interès ha versat sobre l’art.  

S’han programat i realitzat 4 setmanes de casal, del 25/6 al 19/7; el nombre total 

d’inscripcions ha crescut respecte a edicions anteriors, i s’ha arribat als 194. La segona 

setmana és la més sol·licitada, hi hem tingut 63 infants.  

Aquest any, arran de la demanda d’algunes famílies de tenir informació més detallada a l’hora 

de fer la inscripció, s’ha canviat el format de la primera reunió informativa. Es va passar un 

powerpoint amb imatges del casal de l’any passat i amb la programació més detallada de les 

activitats i sortides. 

 

Comissió de convivència 

S’ha explicat en quina fase del projecte estem. La 1a sessió constitutiva es va fer el 16 de 

novembre de 2018. Hi havia una vacant a la comissió per part dels representants de les 

famílies, que ja ha quedat coberta. 

• S’han fet reunions mensuals de la comissió. (Infants, famílies, equip docent i equip 

suport de l’escola). 

• S’ha realitzat la fase de la Diagnosi on es defineixen 3 eixos d’actuació: Coeducació, 

Interculturalitat i Inclusió. 
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• Estem immersos en la fase de definició de les activitats que s’hauran d’implementar per 

millorar en aquests tres aspectes triats. Sorgeix l’oportunitat de dur a terme l’Erasmus 

Families and Schools. 

• Fase d’execució del Pla de Convivència. Ja s’han fet les propostes d’actuació dels tres 

temes triats. 

 

Comissió de Biblioteca 

Ja s’ha fet la selecció de llibres i els que no interessaven s’han preparat perquè puguin ser 

reutilitzats per altres entitats. 

• S’ha fet la nova retolació temàtica per a les prestatgeries.  

• S’han registrat els nous llibres a l’Epergam. 

Aquest treball es fa amb coordinació amb les mestres de l’escola i s’està coordinant amb la 

comissió de Coeducació la compra de nous llibres que tinguin en compte la perspectiva de 

gènere. 

 

Comissió d’Informàtica 

• S’ha reparat el  sistema de so de totes les aules. 

• S’han posat a punt els portàtils de les aules - Instal·lació Windows i Linux Escoles Linkat. 

• Renovació de 6 PC de l’aula informàtica i 9 de les aules d’alumnes gràcies a una 

donació. 

Es torna a fer demanda de si hi ha més pares o mares interessades a formar part de la 

comissió ja que són molt poques persones i hi ha molta feina a fer. 

 

Comissió d’educació emocional 

Aquest curs s’ha donat un impuls molt gran a aquesta comissió amb la voluntat de treballar les 

emocions, no solament la dels infants, sinó també per ajudar a reconèixer i solucionar les 

emocions dels adults. 

• S’han realitzat dos tallers amb unes 12 famílies inscrites de diferents edats i cursos. 

• La Carme Pujol va ser la formadora i va ser molt eficient, ens va posar moltes facilitats i 

ens va oferir molts recursos i ens va fer sentir molt còmodes. 

 

Comissió d’educació i gènere 

Ha estat una comissió molt activa aquest curs. 

 S’han fet diversos tallers i xerrades tant per als infants com per a les famílies: 

• Xerrades per a famílies: “Coeduquem a casa i a l’escola”, “Bullying amb perspectiva de 

gènere”, “Jocs i joguines no sexistes” i “Com acompanyar la sexoafectivitat”. 

 

• Tallers i teatre per als infants: contacontes, taller cartells dones il·lustres, xerrada cicle 

superior per visualitzar les discriminacions per raó de gènere. 
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Comissió comunicació  

Es treballa per seguir millorant la comunicació. Potenciació ús del Twitter com a xarxa social de 

referència. S’ha arribat als 227 seguidors. 

 

Delegades i delegats 

• Creació i funcionament grup de whatsapp delegades/ts. 

• Elaboració del document amb les funcions del càrrec. 

 

Altres grups de treball 

• Usos dels Jardins Can Fargues 

⮚ Suport en els usos de les hores de pati. 

⮚ Implicació de 7 mares/pares divendres de 10.30 -11.30 h. 

 

Finalment, s’aprova la Memòria. 

Tancament econòmic curs 2018/2019 

S’ha acomplert l’objectiu de tancar el curs de manera sostenible, econòmicament parlant. 

Hi ha hagut estalvi en les despeses de colònies i sortides ja que cada curs el cost varia d’un any 

a l’altre en funció del nombre total d’infants que hi ha per classe i la rotació de cases de 

colònies que tenim. Aquest any no ha calgut renovar molts llibres, i també s’ha fet una despesa 

per sota de la que teníem pressupostada. 

L’increment de les despeses de l’AMPA respon a la realització dels tallers i xerrades de les 

comissions de gènere i educació emocional, totes elles cobertes amb les subvencions 

atorgades per l’Ajuntament de Barcelona, que aquest curs hem incrementat en import fins a  

2.750 €. 
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El comptes del curs 2018/2019 queden aprovats. 

 

Balanç dels objectius a inici de curs 

Es presenta un document del Pla de treball, que es va exposar ara fa tres anys, per part de la 

junta sortint i dels objectius assolits. En aquest es mostra l’evolució d’allò que s’ha aconseguit, 

el que no estava previst i allò que no ha acabat de fer-se. El balanç general és positiu. 

 

Renovació Junta de l’AFA 

Enguany toca renovar la Junta. Després del període establert de presentació de candidatures, 

s’ha presentat només una única candidatura.   

Està formada per: 

- David Moreno i Francesc Alarcón- Copresidència 

- Jesús Torres i Sergio Sanz- Tresoreria 

- Laia Robusté, Susana Pérez i Anna Bosque- Secretaria/ Vocalies 

Afegeixen, també, però, que disposen de més “col·laboradors i col·laboradores” que no consten 

o no volen constar com a junta, però que ajudaran en les diverses tasques encomanades. 

Es demana per part de la comissió de gènere i la Junta sortint, que replantegin l’estructura de la 

possible nova junta en termes de gènere, ja que la copresidència està formada per dos homes, 

en detriment del que s’havia aprovat als nous estatuts, i que la resta d’estructura està molt 

dividida entre homes i dones sense tenir en compte una perspectiva de gènere més actual. 

Prenen nota i indiquen que s’ho estudiaran, i que no ha estat un tema d’anar en contra del que 

s’havia aprovat sinó que és més un tema de no tenir més membres possibles per cobrir 

aquestes necessitats. 

DESPESES TANCAMENT 2018-19 %

DIFERÈNCIA AMB  

PRESSUPOST %

Colònies 35.293,96 €                                        42,3% 635,13 €-                     -1,77%

Sortides 13.051,65 €                                        15,6% 1.494,09 €-                 -10,27%

Material escolar 7.865,57 €                                          9,4% 901,94 €-                     -10,29%

Activitats 3.686,39 €                                          4,4% 480,40 €-                     -11,53%

Llibres escolars 2.819,09 €                                          3,4% 1.141,91 €-                 -28,83%

Piscina 4.716,48 €                                          5,6% 138,78 €                     3,03%

DESPESES ESCOLARS 67.433,14 €                                        80,8% 4.514,69 €-                 -6,27%

Secretaria AMPA 9.663,80 €                                          11,6% -  €                           0,00%

Gestió de rebuts 800,02 €                                              1,0% 279,31 €-                     -25,88%

Serv Professionals Fotocopiadores 1.525,16 €                                          1,8% 503,69 €-                     -24,83%

Quotes 178,98 €                                              0,2% 48,39 €-                       -21,28%

DESPESES FUNCIONAMENT 12.167,96 €                                        14,6% 831,39 €-                     -6,40%

Despeses  AMPA 2.982,06 €                                          3,6% 1.472,38 €                 97,53%

Revista Enfila't 310,00 €                                              0,4% 40,00 €-                       -11,43%

Projecte Heura Solidària * 600,00 €                                              0,7% -  €                           0,00%

DESPESES AMPA 3.892,06 €                                          4,7% 1.432,38 €                 58,23%

TOTAL DESPESES 83.493,16 €                            100% 3.913,70 €-           -4,48%
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També es pregunta sobre possibles problemes d’incompatibilitat de càrrecs del Francesc 

Alarcón, ja que és treballador de l’escola i es presenta com a president de l’AFA. Es comenta 

que la llei d’associacions no ho prohibeix i que a priori no hi ha cap problema sempre que 

aquest càrrec no tingui una remuneració. 

Finalment, s’aprova per part dels assistents l’única candidatura presentada com a nova junta. 

 

Pressupost curs 2019/2020 

Es presenta la proposta de pressupost pel següent curs fet a partir del tancament anterior i les 

informacions de despeses que ja es tenen. Es preveu cobrir totes les despeses escolars amb  la 

quota mensual actual de 40,80€  i la quota anual de l’AFA de 10€. 
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PROPOSTA PRESSUPOST CURS 2019/2020           AMPA ESCOLA HEURA

DESPESES  PRESSUPOST 201/20 REBUT

Colònies 36.093,96 €                           17,77 €          

Sortides 14.303,65 €                           7,04 €            

Material escolar 8.159,57 €                              4,02 €            

Activitats 3.788,02 €                              1,86 €            

Llibres escolars 3.464,65 €                              1,71 €            

Piscina 4.866,48 €                              2,40 €            

DESPESES ESCOLARS 70.676,33 €                           34,80 €          

Secretaria AMPA 9.663,80 €                              4,76 €            

Gestió de rebuts 718,28 €                                 0,35 €            

Serv Professionals Fotocopiadores 1.635,40 €                              0,81 €            

Quotes 178,98 €                                 0,09 €            

DESPESES FUNCIONAMENT 12.196,46 €                           6,00 €            

TOTAL DESPESES ESCOLA 82.872,79 €                  40,80 €      

Despeses  AMPA. Projectes, 

seminaris 1.559,06 €                              6,31 €            

Revista Enfila't 310,00 €                                 1,26 €            

Projecte Heura Solidària 600,00 €                                 2,43 €            

DESPESES AMPA 2.469,06 €                    10,00 €      

TOTAL DESPESES CURS                    85.341,85 € 

REBUT MENSUAL 40,80 €     

216 alumnes

REBUT ANUAL 10 €   + 

SUBV AJ BCN                     

164 famílies
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El Pressupost 2019/20 queda aprovat per unanimitat. 

 

 

 

PROPOSTA PRESSUPOST CURS 2018/2019           AFA ESCOLA HEURA

DESPESES  PRESSUPOST 2018/19 REBUT

Colònies 35.929,09 €                           17,26 €          

Sortides 14.545,74 €                           6,99 €            

Material escolar 8.767,51 €                              4,21 €            

Activitats 4.166,79 €                              2,00 €            

Llibres escolars 3.961,00 €                              1,90 €            

Piscina 4.577,70 €                              2,20 €            

DESPESES ESCOLARS 71.947,83 €                           34,56 €          

Secretaria AMPA 9.663,80 €                              4,64 €            

Gestió de rebuts 1.079,33 €                              0,52 €            

Serv Professionals Fotocopiadores 2.028,85 €                              0,97 €            

Quotes 227,37 €                                 0,11 €            

DESPESES FUNCIONAMENT 12.999,35 €                           6,24 €            

TOTAL DESPESES ESCOLA 84.947,18 €                  40,80 €      

Despeses  AMPA 1.509,68 €                              6,14 €            

Revista Enfila't 350,00 €                                 1,42 €            

Projecte Heura Solidària 600,00 €                                 2,44 €            

DESPESES AMPA 2.459,68 €                    10,00 €      

TOTAL DESPESES CURS                    87.406,86 € 

REBUT MENSUAL 40,80 €    

REBUT ANUAL 10 €   + 

SUBV AJ BCN                   
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Precs i preguntes 

Es resolen dubtes sobre el document que es va passar a les famílies perquè donessin el 

consentiment per tractar les seves dades personals (LOPD) per aquest curs 2019/20 a l’espera 

d’un nou plantejament de comunicació escola/ famílies.  

Després, la junta sortint dona la benvinguda i les gràcies a la nova junta i se’ls ofereix tot el 

suport que sigui necessari. Tot seguit s’anuncia que se’ls regalarà un llibre «Okupes a l’escola» 

com a mostra d’agraïment i document inspirador als nous reptes que tenim com a comunitat 

educativa. 

Aquest llibre formarà part de la biblioteca de l’escola tal com el que es va regalar a l’AFA per 

part de l’anterior junta. 

Finalment, els presidents de l’anterior junta s’acomiaden, en nom de tots els membres, i se’ls 

agraeix la feina feta, la implicació i el treball conjunt en aquesta etapa compartida. 

 


