
ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 24 DE NOVEMBRE DE 2020

1. Aprovació de l'acta anterior

S’aprova per consens l’acta anterior, del  10 de gener  de 2019.  L’acta es va distribuir
prèviament a la reunió per la seva consulta, i és consultable a través de la pàgina web de
l’AFA a l’enllaç següent:  https://canfabra.com/actes-de-juntes-i-assemblees.

2. Recompte de socis

El nou programari, estrenat el curs passat, ja és plenament operatiu i s’ha regularitzat la
situació de totes les famílies associades.  També es va fer  una batuda respecte a les
famílies que no rebien adequadament els comunicats de l’AFA via Tokapp.

L’accés a les dades del playoff – l’aplicació de gestió de socis – permet visualitzar un
lleuger augment en el nombre de socis de l’entitat, que també s’explica pels serveis de
conciliació i les extraescolars exclusives per a socis.

Actualment  hi  ha  347  criatures  associades,  corresponents  a  266  famílies,  el  que
representa un 76% de les famílies de l’escola. La distribució per cursos permet veure una
corba de creixement d’associats molt ràpida de P3 a P5, que es manté estable fins a 4t, i
un descens rellevant que afecta els dos darrers cursos.

3. Tancament econòmic del curs 2019-2020

Es repassa a grans trets el resultat econòmic del curs anterior. Es constata que l’efecte de
la  pandèmia  i  l’absència  de  presencialitat  en  els  darrers  mesos  dels  curs  passat  ha
repercutit  d’una  forma  molt  destacada  al  desequilibri  entre  el  pressupost  aprovat  i
l’executat. La impossibilitat de portar a terme moltes de les activitats previstes ha suposat
una notable reducció de la despesa i l’endarreriment de moltes de les tasques previstes.

ENTRADES SORTIDES BALANÇ

TOTAL PRESSUPOST 2019-2020 24.124,00 € 24.234,73 € -110,73 €

ENTRADES SORTIDES BALANÇ

TOTAL EXECUTAT 2019-2020 18.320,90 € 10.476,68 € 7.844,22 €

https://canfabra.com/actes-de-juntes-i-assemblees


Com es pot veure en el  quadre adjunt, les entrades de caixa s’han reduït en prop de
6.000€,  i  les  sortides  en  gairebé  14.000€.  Així,  d’un  balanç  previst  que  equilibrava
pràcticament entrades i despeses, s’ha passat a un de positiu de quasi 8.000€.

4. Aprovació del pressupost i dels plans de treball 2020-2021

Amb l’inici del curs en unes condicions de restriccions importants, les comissions han anat
presentant els pressupostos i plans de treball adaptats a les condicions vigents.

Es dona veu a cadascuna de les comissions per explicar el seu pressupost i pla de treball,
que s’aproven un a un. 

En tots els casos s’incideix en la idea que els pressupostos són, més que mai, una mera
suposició en el benentès que es puguin tirar endavant les propostes presentades.

En aquest  sentit,  i  amb la  sanejada economia  de l’entitat,  es  presenta  un balanç de
previsió que representa gairebé 14.000€ de pèrdues previstes per l’exercici 2020-2021,
una xifra perfectament assumible, que, a més, és molt poc probable que s’assoleixi tenint
en compte que moltes de les activitats previstes són dubtoses i dependran de la situació
sanitària per poder confirmar-se.

Entre les partides fixes que no depenen gaire de la situació, s’ha aprovat un pressupost
per millorar el sistema de vídeo de l’escola, incloent projector i pantalla per al gimnàs i la
millora d’algunes de les instal·lacions ja existents.

• Quota 2020-2021

En aquesta mateixa línia, i a banda del retorn de 10€ de la quota de socis aprovada el
curs passat per la manca d’activitats derivada de la pandèmia, s’aprova una nova mesura
per aquest curs consistent en la reducció de la quota d’associats al 50%.

D’aquesta manera, la quota anual de 40€ per família tindrà una bonificació del 50%. A
més,  com que  el  curs  anterior  només es  van retornar  els  10€  esmentats  a  aquelles
famílies que ho van sol·licitar, la quota del curs 2020-2021 repercutirà diversos formats en
funció de la situació de cada família, de la següent manera:

• 40€ de quota familiar, amb deducció del 50% => 20€

• Descompte  de  10€  relatius  al  retorn  de  la  quota  2019-2020  que  s’apliquen  a

aquelles famílies que no van sol·licitar  el  retorn anticipat.  Aquest descompte no
s’aplica a les famílies de nou ingrés.

A banda, es farà el retorn de les diferències pertinents a aquelles famílies que hagin fet el
pagament anticipat de la quota 2021-2021.



5. Calendari de renovació de la Junta

La junta actual finalitza el seu mandat el 30 de juny, així que de cara a establir-ne el relleu
s’ha proposat un calendari  de renovació de junta que inclou tots  els  passos fins a la
proclamació d’una nova junta.

S’aprova per consens el calendari de renovació de junta, segons el següent detall:

Calendari de renovació de la Junta:

• Fins el 28 FEB: Presentació de candidatures

• 01 a 12 MARÇ: Concreció i resolució d’acords i/o incidències

• 12 MARÇ: Proclamació definitiva de candidatures

• 15 MARÇ a 8 ABR: Campanya de les candidatures

• 9 a 16 ABR: Eleccions a la Junta de l’AFA

• 19 ABR: Publicació de resultats

• 30 ABR: Proclamació de la nova Junta

• 30 JUNY: Pressa de possessió de la nova junta

Per ser candidat a la Junta cal ser soci de l’AFA i estar al corrent de pagament.

Les  candidatures  han  d’incloure  un  mínim  de  tres  persones  per  a  cobrir  els  càrrecs
necessaris en les funcions de presidència,  secretaria i  tresoreria.  No obstant això,  és
recomana comptar almenys amb una vicepresidència, i un parell o tres de vocalies. No hi
ha límit màxim.

Fins a la presentació de candidatures, la junta actual recollirà les intencions de tothom
interessat, encara que no comptin amb una candidatura completa i les posarà en contacte
per si desitgen integrar-se a altres candidatures o formar-ne una amb d’altres persones en
la mateixa situació.

Un cop presentades les candidatures també se les posarà en contacte i es donarà un
termini per si volen tancar acords de col·laboració, fusionar-se en una de sola o qualsevol
altra opció.

Si  un  cop  finalitzat  aquest  procés  en  sorgeix  una  única  candidatura,  aquesta  serà
automàticament escollida. Si n’hi ha més d’una, s’iniciarà un període de campanya que
finalitzarà en eleccions.

Les  eleccions  es  perllongaran  durant  8  dies  per  aconseguir  la  màxima  participació
possible.



El 19 d’abril es publicaran els resultats. Deixem un breu període per possibles al·legacions
i/o resolució d’incidències, i a finals d’abril es proclamarà la nova junta.

Durant els mesos de maig i juny la junta sortint treballarà conjuntament amb la nova junta
per a facilitar el traspàs, incorporant-los a la dinàmica de treball, etc.

La nova Junta assumirà el càrrec a tots els efectes el 30 de juny i per als propers tres
cursos.

Així  doncs,  ja  podeu  presentar  les  vostres  candidatures  enviant  un  correu  a
afacanfabra@gmail.com.

6. Informacions diverses:
• Previsió de curs

Es fa una breu avaluació de la previsió de desenvolupament del curs. 

Les actuals restriccions de la pandèmia ens han fet optar per un model d’extraescolars
basat en el grup bombolla de la pròpia classe. Aquestes activitats seguiran vigents mentre
la situació no faci viable el format habitual d’extraescolars. Arribats a l’aixecament de les
restriccions, es reprendran les activitats ordinàries.

Les quotes de les activitats s’ajustaran a la realització real en tots els casos.

Les activitats en format de grup bombolla-classe es mantindrien en cartera per si nous
canvis en la situació ens obliguessin a recuperar-les. En cas que alguna de les activitats
tingui quòrum per a continuar un cop normalitzada la situació, ens plantejaríem afegir-la a
les activitats ordinàries.

• Protocol Covid-19

Des de la junta s’ha proposat un protocol COVID per a totes les activitats de l’AFA mentre 
duri la pandèmia. 

Aquest protocol s’ha consensuat amb l’escola i les empreses d’extraescolars i conciliació 
per a fer-lo extensiu a totes les activitats vinculades a l’activitat de l’AFA.

S’aprova el protocol, que es pot consultar al web de l’AFA, al següent enllaç:
https://canfabra.com/estatuts-i-memories/  Protocol-COVID19-Curs-2020-2021.pdf
 

• Activitats de Nadal

La Comissió de Festes està organitzant les sessions de treball per a confegir els regals de
la  nit  dels  tresors.  Enguany,  aquestes  sessions  es  faran  respectant  els  criteris  de
seguretat sanitària i tindran un aforament restringit.

https://canfabra.com/wp-content/uploads/Protocol-COVID19-Curs-2020-2021.pdf
https://canfabra.com/estatuts-i-memories/
mailto:afacanfabra@gmail.com


A banda, i com ja es va acordar el curs anterior – per bé que no es va poder fer degut a la 
pandèmia- es recorda que la foto de classe que tradicionalment regalava l’AFA per Nadal, 
es regalarà a la primavera, cap a finals de curs, per evitar coincidir amb els calendaris que
tradicionalment venen les famílies de 6è per finançar les colònies de fi de curs. 

7. Torn obert

Es comenten diversos aspectes sobre el projecte dels Refugis climàtics i l’impacte de les
obres. Hi ha alguns serrells pendents de resoldre que estan en mans de l’administració i
que, en qualsevol cas, junta i direcció de l’escola estem seguint de prop per si cal fer
alguna tasca addicional.

També es fan consultes sobre el futur de la Jornada Contínua, ja que la percepció és que
des del Departament no hi ha cap voluntat de continuar amb el projecte ni de permetre’ns
mantenir l’horari a llarg termini, per bé que la percepció de tota la comunitat educativa i els
resultats de la prova pilot són molt positius. Entenem que el cus de pròrroga és només
una puntada endavant i que més d’hora que tard ens caldrà tornar a lluitar per aquest
model.

Per últim, s’obre un debat sobre l’enquesta del mes d’octubre de la Comissió d’Espai
Migdia al voltant del menú infantil. La Comissió explica que estan avaluant els resultats i
que en faran difusió en quan en tinguin les conclusions. Algunes famílies exposen que no
s’han sentit còmodes amb el tarannà de l’enquesta, que semblava apuntar cap a una línia
d’alimentació molt concreta amb preguntes orientades en un determinat sentit. En tot cas,
s’exposen els arguments i es fa notar que, un cop publicats els resultats, s’explicaran les
conclusions i  serà aleshores quan, si  és el  cas, caldrà debatre possibles accions que
incloguin totes les sensibilitats.

La sessió finalitza amb més de mitja hora d’endarreriment sobre l’horari previst.  S’han
patit alguns problemes de connexió al llarg de la sessió que es miraran de corregir en
futures reunions virtuals. S’hi han connectat 29 persones.


