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1. Nous càrrecs de la Junta
S’exposa la situació actual i els canvis a la Junta.
A l’inici del curs passat la Junta de l’AFA estava formada per 8 persones, però per diverses
raons aquesta xifra es va anar reduint fins a 4 persones. La vicepresidència (Òscar
Hernando), la secretaria (Noemí Cortejosa), la coordinació de comissions (Cristina García) i
una vocalia (Jorge Ruiz) van quedar vacants. A final de curs es va incorporar el César
Gimeno.
El nou organigrama de la Junta de l’AFA per al curs 2019-2020 és el següent:
Presidència

Secretaria

Tresoreria

Vocalies

President:
Joan Sunyer

Secretari/ària:
Vacant

Tresorer:
Agustí Martí

Relacions internes i
representant al
Consell Escolar:
Anabel Pérez

Vicepresident:
Manu Mora

Secretari en
funcions:
César Gimeno

Coordinació de
Comissions:
César Gimeno

El Manu Mora, antic vocal de relacions externes, assumeix la vicepresidència. L’Anabel
Pérez assumeix el paper de representant al Consell Escolar que anteriorment tenia el
vicepresident. Finalment, el César Gimeno s’incorpora a la coordinació de comissions. A
més, en absència d’algú per ocupar la secretaria, el mateix César assumeix en funcions el
càrrec de secretari, segons detallen els estatuts en tractar-se del vocal més jove.
D’ençà del mes de juny s’han fet diverses crides a través de la revista, el tokapp i les xarxes
socials per mirar de cobrir la vacant a la secretaria, però no han tingut èxit. Davant aquesta
situació, i en la necessitat legal de cobrir la plaça, es proposa explicar la situació a través
dels xats de les classes, via delegades.

2. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per consens l’acta de l’anterior assemblea, del 31 de maig del 2019, consultable a
través de la pàgina web de l’AFA en l’enllaç següent: https://canfabra.com/actes-de-juntes-iassemblees/
3. Recompte de socis
Amb l’entrada en funcionament del nou programari de gestió de socis, la situació actual de

les famílies associades és dispar, ja que un 23% de famílies associades encara no ha
introduït les seves dades. Això fa que les famílies amb la situació regularitzada siguin d’un
63% del total de famílies de l’escola, mentre que el percentatge d’associats total, incloent
els qui queden pendents d’introduir les dades, es situaria en el 82%. El curs anterior hi havia
un 73% de famílies associades a l’AFA.
D’altra banda, i malgrat que durant el mes passat es va portar a terme una regulació de
dades de socis per introduir les altes al Tokapp, es comenta a la reunió que les famílies de
P3 segueixen sense rebre els missatges a través d’aquesta aplicació.
La Junta explica les dificultats de gestió de la base de socis, solventada només parcialment
amb el nou programari, i exposa la necessitat de disposar de més mans per a certes
tasques, com per exemple la gestió de socis.
La Raquel Jimenez s’ofereix a encarregar-se de la gestió administrativa de socis. La junta
contactarà amb ella en els propers dies per tal que pugui ajudar en aquesta tasca.
4. Tancament econòmic del curs 2018-2019
Es fa un repàs del resultat econòmic del curs anterior amb la presentació de les xifres,
gràfics d’entrades i sortides, etc. S’expliquen les dades més destacades i es detallen
aquelles que són d’interès pels assistents.
S’explica, per exemple, que de la partida per a dotació de l’escola aprovada el curs passat
han quedat pendents d’executar prop de 2.000€, que es traspassen al pressupost d’aquest
curs. També es destaca la importància de la panera, amb els bons resultats del curs passat
que representen una de les entrades de diners més potents de l’AFA i que justifiquen per si
sols un balanç positiu de gairebé 8.000€.
Es comenta a grans trets la notable diferència entre els pressupostos de les comissions i la
realitat executada. En gran mesura es deu a una tendència a elevar el pressupost per cobrir
eventualitats. En el pressupost d’aquest curs s’ha fet un esforç per, en les comissions on hi
havia una major dispersió, corregir la tendència a l’alça amb un pressupost més realista.
Totes les dades econòmiques es podran consultar a la memòria anual del curs, que es
publicarà en breu
5. Aprovació de les comissions noves: Teatre
Aquest curs s’ha posat en marxa una nova comissió: la comissió de teatre
(teatre.afacanfabra@gmail.com). Aquesta comissió agafa el relleu de l’obra de teatre que es
feia des de la comissió de solidaritat i sostenibilitat. De la mà d’un director artístic, la
comissió permet als adults expressar les seves inquietuds artístiques treballant una obra
teatrals que es representarà a finals de curs davant els infants de l’escola. Els formats de
representació (dates, espais, etc.) encara no estan tancats.
6. Aprovació del pressupost i dels plans de treball 2019-2020
A banda de les dades generals que exposa la tresoreria, cada comissió explica el seu pla de
treball i les necessitats pressupostàries que comporta. Es fa una valoració individualitzada i
una de global.
Es proposa un pressupost per dotació de l’escola de 4.000€, incloent 2.000€ pendents de

l’exercici anterior i que bàsicament es destinaran a cobrir les necessitats tecnològiques
d’infraestructura, i una partida adicional de 2.000€ per a complimentar les tasques derivades
del projecte de Refugis climàtics. Un possible destí d’aquest diners seria la introducció del
verd a la tanca exterior de l’escola, per exemple, però la concreció exacta vindrà dels
resultats del projecte.
Els pressupostos de les comissions s’expliquen en detall, vinculats a les activitats que el
justifiquen. S’acorden alguns canvis menors i s’aproven per consens tots els plans i
pressupostos.
7. Beques i facilitats de pagament AFA
En l’anterior assemblea es va acordar que es buscarien fòrmules per tal que l’entrada en
vigor del nou escenari d’extraescolars i conciliació - ara cal ser soci per poder gaudir de les
activitats regularment, amb l’única excepció de l’acollida esporàdica - no deixés fora cap
família amb necessitats.
S’aprova una modalitat de pagament de la quota anual en quatre terminis, que no tindrà cap
requeriment previ i a la qual es podrà acollir tothom que ho demani. D’aquesta manera la
quota anual per família de 40€ es podrà abonar d’una sola vegada com fins ara (i serà la
modalitat estàndard), o en 4 quotes de 10€ - la primera a principis de curs, la segona al final
del primer trimestre, la tercera a finals del segon trimestre i la darrera a final de curs -, per
acollir-se a aquesta modalitat de pagament només caldrà sol·licitar-ho a la inscripció (per a
altes noves) o per sol·licitud de correu electrònic pels socis registrats prèviament a l’entrada
en vigor d’aquesta opció.
De manera regular s’implementarà aquest canvi per al curs vinent, però en cas que algú ho
sol·licités de manera immediata es mirarà de fer-ho possible.
8. Informacions diverses
● Juntes participatives. La baixa presència a les juntes participatives del curs
anterior, el calendari atapeït d’activitats i reunions i la poca utilitat pràctica que van
demostrar, han fet optar per prescindir-ne. Tal com ja s’ha fet en aquesta assemblea,
la junta recollirà les peticions de punts a tractar i farà una proposta d’ordre del dia
oberta per tal de permetre afegir punts que les comissions o els socis considerin
pertinents.
● Registre d’activitats a través del Playoff. El nou programa de gestió ja permet
programar-hi activitats i gestionar-ne les inscripcions, notificacions, modificacions,
llistes d’espera, pagaments, etc. Es posa a disposició de totes les comissions per tal
de facilitar la seva tasca.
● Refugis climàtics. Després de les sessions de plantejament i propostes per donar
la nostra veu, la previsió era que hi hagués una reunió la primera quinzena de gener
amb una mena de catàleg de propostes ja en ferm sobre les que decidir quines han
de tirar endavant en funció del pressupost assignat. Aquesta reunió no ha estat
convocada encara, de manera que no podem donar més informació.
● Horari compactat. No hi ha cap informació en ferm per part del Departament o el
Consorci, però la intuïció apunta a una manifesta manca de voluntat institucional per
a permetre’ns continuar amb l’horari compactat. En vistes d’aquesta situació i
atenent a l’atropellament que ens van fer el curs passat amb les votacions a cuita

●

corrents i sense permetre un mínim debat sobre el tema, estem treballant amb
l’escola un dossier informatiu per distribuir entre les famílies, informant a tothom de
la situació i preparant-nos pel que pugui venir.
Memòria anual del curs 2018-2019. La memòria anual del curs passat ja està
gairebé tancada, i només falta incorporar-hi les dades econòmiques que s’han tancat
a l’assemblea d’avui. Previsiblement a finals de mes estarà llesta per a la difusió. La
memòria és un document exhaustiu on es recull tota l’activitat de l’AFA del curs
passat i, en tractar-se d’una primera edició, també d’un recull històric imprescindible
per a conèixer a fons l’entitat i el seu pas fins al dia d’avui.

9. Torn obert
Es fa un incís especial a mirar de reduir la petjada ecològica en totes les activitats de l’AFA,
no només des de la junta i les comissions, on majoritàriament ja es tenen molt en compte
els criteris mediambientals, sinó també alhora de programar activitats on la participació de
les famílies no està directament controlada. El curs anterior es va utilitzar molt plàstic i
material poc sostenible per a les decoracions de carnestoltes que van portar les famílies,
per exemple.
També es fa un apunt sobre els àpats del menjador i el recent canvi de cuiner que sembla
haver repercutit positivament en les percepcions de qualitat. La comissió de menjador n’està
fent seguiment i valora la possibilitat de fer una enquesta entre les famílies usuàries per
tenir dades reals de les opinions.
Sense més temes a tractar, finalitza l’assemblea amb 15 minuts de retard sobre l’horari
previst. Hi han participat 19 persones i 6 nen/es han utilitzat el servei de monitoratge.

