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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DEL 9D4T
8 de juny de 2018
Persones assistents:
Anna Teixidor Rovira, Àngels Huertas Cubero, Erola Sambola Civit, Pili Arnal Aznar, Sandra Pozo,
Lara Lorenzo, Anna Sánchez Alonso, Yolanda Roldan Molina, Eva Álvarez Piqueras, Eva Pérez
Puerto, Carmen Rey Garcia, David Puigdemont, Joan Donat Pérez, Anna Torrent Collell, Joan Vall
Solé, Gerard Sabrià Bayés, Enric Vergara Coll, Laura Sotillos Pinós, Xavier Punsola Izard, Cristina
Valentí Ternero, Marc Ojosnegros Marín, Maria Rosa Coromina i Camps, Rocío Rodríguez, Nuri
Sistach Collell, Sílvia Bellido Duran, Goretti Pijoan Lluís, Jordi Sedó Yerro, Elena Soler Pastor, Sílvia
Planella Oriol, Mònica González, Pere Garcia Quer, Ivan Guerrero Cervera, Cristina Planella i Xevi
Alzina, pesona convidada per part de la junta.

A les 16:40 hores de 8 de juny del 2018, en el CEIP 9d4t ubicat al carrer del Mas Ferriol número 1-3
de la localitat de Quart s’inicia la sessió ordinària de l’Assemblea General de Famílies d’Alumnes de
l’Escola 9d4t amb el següent ordre del dia:

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.

EXTRAESCOLARS: Presentació i votació de:

3.

a.
b.

Proposta extraescolars curs 2018-19
Nova proposta d’acollida a les tardes: ESPLAI DE L’AFA. Condicions i preus.

c.

Nous preus de les matrícules d’extraescolars.

d.

Condicions de funcionament.

MENJADOR: Presentació i votació de:
a.
b.

Proposta monitoratge curs 2018-19.
Preus pel curs 2018-19.

4.

MENJADOR. Situació actual de la renovació del servei menjador pel Consell
Comarcal.

5.

Repàs de les accions fetes per l’AFA durant el curs actual i objectius pel curs vinent.

6.

Balanç econòmic.

7.

Canvis en la gestió econòmica de l’AFA (Externalització i aportació econòmica a
l’escola).

8.

Junta Directiva i satèl·lits: comunicació i aprovació de les persones membres actuals i
recollida de noves propostes.

9.

Presentació i aprovació del projecte PATI OBERT pel curs 2018-19 i captació de
persones voluntàries per liderar el projecte.

10. Precs i preguntes.
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Consten com annexos a l’acta els següents documents:
Annex 1. Oferta provisional de Serveis i Extraescolars pel curs 2018-19 (punts 1.a, 1.b i 1.c).
Annex 2. Full provisional de condicions de funcionament de les extraescolars pel curs 2018-19 (punt
1.d).
Annex 3. Proposta de monitoratge i preus pel servei menjador pel curs 2018-19 (punt 3.a i 3.b).
Annex 4. Memòria: accions fetes per l’Afa durant el curs actual
Els Annexos 1, 2 i 3 van ser entregats amb anterioritat a les famílies.

Sense més es passa a descriure les qüestions tractades a l’Assemblea:
1.

Aprovació de l’acta anterior.

S’aprova l’acta de l’assembla anterior sense que cap de les persones assistents proposi fer cap
modificació.
2.

Extraescolars.

a.

Proposta extraescolars curs 2018-19

Per part de la Comissió d’Extraescolars s’explica quin serà el model d’extraescolars per al curs 2018 2019. S’informa quines seran les extraescolars que s’oferiran i també s’explica la raó per la qual no
es continuarà oferint ni Multiesport ni Guitarra. Es fa un apunt a que també s’està treballant per oferir
mecanografia als migdies pels cursos superiors ja que no ha sortit el casalet temàtic per la jornada
intensiva de juny.

b.

Nova proposta d’acollida a les tardes: ESPLAI DE L’AFA. Condicions i preus

La Comissió Extraescolars informa a l’assembla de la nova proposta de l’Esplai de l’AFA per a
famílies sòcies. Els preus de les quotes mensuals aniran esglaonats en funció dels dies que s’utilitzi:
1 dia/setmana  5,6 €/dia
2 dies/setmana  5,4 €/dia (3,6% dte.)
3 dies/setmana  5,2 €/dia (7,1% dte.)
4 dies/setmana  5 €/dia (10,7% dte.)
5 dies/setmana  4,8 €/dia (14,2 % dte.)
Els seu funcionament serà el mateix que una extraescolar, seguint el mateix sistema d’inscripció i de
matrícules. S’oferirà els cinc dies de la setmana i es tirarà endavant en aquells dies en què hi hagi un
mínim de CINC nens o nenes apuntats de forma fixa.
S’explica que l’objectiu d’aquesta activitat és donar-li continuïtat durant tot el curs ja que des de la
junta es creu una activitat necessària per la conciliació i per cobrir possibles urgències. Per tal que no
passi com l’any anterior que es va haver de donar de baixa el servei Bona Tarda al novembre,
deixant sense el servei a algunes famílies, s’explica la possible pèrdua màxima que podria tenir el
servei per tal que es porti a aprovació:
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La quota del servei està calculada perquè el cost d’1,5 hores cada dia sigui assumit per cinc nens/es.
Si n’hi ha algun d’aquests cinc que també s’apunta algun altre dia suposarà que hi hagi un descompte
i per tant no s’assumeixi el seu cost en la seva totalitat. En base aquest criteri s’ha calculat el cost
màxim de pèrdua que hi podria haver si els cinc nens/es apuntats vinguessin cada dia (descompte
màxim), suposant una possible pèrdua màxima anual de 704€.
Tanmateix, això és un cas molt poc provable perquè s’ha calculat com si no hi haguessin esporàdics
que faran que es compensi els descomptes realitzats.
En qualsevol cas, es porta a votació i s’aprova per unanimitat garantint d’aquesta manera el servei
durant tot l’any. A final del curs vinent es valorarà el resultat.
L’activitat està pensada no com un servei de guarda com era el Bona Tarda, sinó un espai on es
faran diferents tallers: manualitats, jocs tradicionals, jocs de taula, taller d’imaginació i expressió
corporal. Fins i tot, un espai de reforç escolar pels més grans si el grup ho permet.

c.

Nous preus de les matrícules d’extraescolars

Els preus de les matrícules són els indicats en el full de les activitats extraescolars que s’ha avançat a
les famílies. Hi haurà descomptes en funció de la quantitat d’activitats apuntades per nen/a.

d.

Condicions de funcionament

La responsable de les Extraescolars explica que s’ha presentat el full de condicions per tal que
s’aprovin en Assemblea totes les condicions descrites ja que hi ha punts de responsabilitat que no
poden recaure en la Presidència de l’Afa. Es destaquen: el certificat de delictes de naturalesa sexual,
l’assegurança de RC, ser persona treballadora o autònoma, els drets d’imatge i l’autorització pel
tractament de dades personals, entre d’altres.
En quant al punt 3, s’explica que el descrit és una proposta de funcionament diferent de la que hi ha
hagut fins ara ja que l’actual havia provocat queixes d’algunes famílies que consideraven que alguns
mesos no era just que es cobrés el mateix si no es feien la totalitat de les classes. S’explica que les
quotes eren calculades pels talleristes com una tarifa plana anual ja que tampoc es cobrava més els
mesos que tenien 5 dies.
S’exposa que es pot continuar amb la fórmula antiga (tarifa plana) o la nova proposada que és pagar
per classe feta, tenint en compte que el cost de cada classe serà major. Hi ha una queixa d’una
persona que actua en nom dues mares de l’escola alhora talleristes i que creuen la proposta és un
greuge per elles i que no s’ha tingut en compte la seva opinió.
La responsable recorda que s’ha procedit de forma assembleària, i que primer s’ha exposat a les
persones sòcies per saber la seva opinió i aprovació i que després es procedirà a la comunicació a
les persones talleristes.
Per part de la comissió es recalca el fet que sembla que tot plegat és un malentès ja que sigui d’una
manera o d’una altra les persones talleristes passarien a cobrar el mateix al còmput anual. S’acorda
que aquest punt queda pendent de definir-lo millor i arribar a un consens amb les persones talleristes.
Es procedeix a votació la resta dels punts del Full de Condicions i queden aprovats per unanimitat.
3.

MENJADOR. Proposta i votació

S’informa per part de la Comissió de Menjador del nou preu únic de 5,95 euros per menú per al curs
2018 - 2019. L’Assemblea dóna per bo el preu marcat de cares al curs vinent.
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Així mateix s’informa de la situació amb el monitoratge que hi ha a dia d’avui i la necessitat de
valorar, de cares al curs vinent, de contractar més monitoratge per cobrir tant les necessitats dels
nens i nens de P3 que fan la migdiada com les de la resta d’infants.
S’informa que de cares al curs vinent es demanaran al Consell Comarcal del Gironès persones
vetlladores per a nens i nenes amb necessitats educatives especials.
4.

MENJADOR. Situació actual de la renovació del servei menjador pel Consell Comarcal.

La situació del menjador de cares al curs vinent pot veure’s modificada com a conseqüència de la
interpretació de la nova Llei de Contractació Pública. En cas que es faci la lectura restrictiva que a dia
d’avui està fent, el Consell Comarcal assumiria la gestió del menjador de l’escola.
S’informa de les gestions que a dia d’avui ha fet l’AFA en relació a aquesta qüestió i de les que farà
en coordinació amb la FAPAC.
5.

Repàs de les accions fetes per l’AFA durant el curs actual i objectius.

Es reparteix el document sobre les accions fetes en aquest curs per part de la Junta. Els objectius
finalment es presentaran a l’assemblea de principi de curs.
El document s’enviarà adjunt amb l’acta de la present reunió a les famílies i es penjarà a la web i a
l’espai Afa de l’escola.
6.

Balanç econòmic.

Es passa a l’Assembla un document amb l’estat de comptes de l’Associació. S’adjunta a l’acta el
document mostrat a l’Assemblea.
-‐
-‐

Ingressos: 13.000€ (matrícules, etc.) més 15.000€ del Consell Comarcal.
Despeses: 28.500€ (porteria, acollida, beques menjador, dotació a l’escola, assegurances,
comissions bancàries, etc.)

A data de 31 de maig teníem un dèficit anual de 2.700€. Però falta la subvenció de l’Ajuntament de
6.000€ per cobrir el servei porteria.
7.

Canvis en la gestió econòmica de l’AFA.

S’informa que aquest any s’ha decidit externalitzar el servei de control econòmic i fiscal de
l’Associació i passar-ho a una persona professional externa com a conseqüència de la responsabilitat
que implica la gestió econòmica i que les persones de la Junta no són expertes en aquestes
qüestions. El curs anterior hi va haver una multa per no fer un tràmit a temps i no es vol que es torni a
repetir.
D’aquesta manera, a més a més, es garanteix el seguiment de la comptabilitat i obligacions fiscals
encara que hi hagi canvis en la Junta.
Aquesta externalització implicarà canvis en la liquidació anual ja que passarà a fer-se a any natural
per contra de curs escolar. L’aportació econòmica a l’escola es farà al desembre en funció del resultat
econòmic obtingut. L’escola ja n’està al corrent.
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8.

Junta Directiva i satèl·lits.

Com a conseqüència de no haver pogut fer el tràmit oficial de canvi de nom de càrrecs en el període
d’un mes des de última assemblea i que hi ha hagut alguna altra incorporació a la Junta, es passa a
votació els càrrecs actuals de la Junta Directiva per tal que siguin ratificats. Es procedeix a votació i
es ratifica per unanimitat els càrrecs exposats:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Presidenta: Sílvia Planella
Vice-president: Pere Garcia
Secretària: Laura Artacho
Tresorera: Alícia Serrano
Vice-tresorera: Goretti Pijoan
Interventora: Àngels Huertas
Vocals: Jordi Sedó (representant de l’Afa al Consell Escolar), Mònica Gonzalez, Elena Soler,
Esteve Espinal, Anna Sánchez, Lara Lorenzo i Anna Teixidor.

També s’informa a l’assemblea, agraint la seva col·laboració, de les persones que fan de satèl·lits:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Comissió Infraestructures: Laia Llagostera, Marta Rabasseda i Oriol Bel
Comissió Extraescolars i Serveis: Marta Vila, Eva Lucas
Comissió Activitats i Festes: Gemma Saubí i Mar Martín
Comissió Menjador: Laia González
Comissió Gestió econòmica: Yolanda Roldán
Comissió Projectes: Rocío Rodríguez (Plataforma 3-16)

Es recorda que sempre està obert a tothom la participació de qualsevol persona com a Membre de
Junta o com a Satèl·lit. Actualment hi ha vacant el càrrec de Vice-secretaria.
9.

Presentació de projecte Pati Obert.

El membre en el Consell Escolar de l’Afa i vocal de la Comissió de Participació explica el projecte Pati
Obert arran de la necessitat de cobrir el temps que les famílies es queden quan finalitza l’horari lectiu.
La proposta és que de cares a l’any que ve hi hauria d’haver una comissió composada per famílies
sòcies de l’Afa que desenvolupin la proposta. Es treballarà a partir del Projecte Pati Obert de l’escola
El Bosc de la Pabordia de Girona, que funciona amb èxit actualment.
No es tracta d’aprovar el projecte concret. Es tracta de valorar la necessitat de continuar explorant en
aquest projecte o no. L’assemblea vota a favor de continuar explorant el Projecte de Pati Obert. Per
tant la Junta demanarà a les famílies implicació en la comissió que es faci a l’efecte. És necessària la
participació de persones per tirar-ho endavant ja que pel curs vinent no es podrà fer ús del pati a
partir de les 16.30h fins que estigui en marxa el projecte.
10. Precs i Preguntes.
Neteja del centre: a pregunta d’un membre de l’associació s’explica que de cares al curs vinent s’ha
demanat que es revisi el servei de neteja proposant fer una auditoria del servei, tot sabent i essent
conscients que hores d’ara la neteja del centre és deficient.
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Sense més preguntes i punts per exposar es dóna per finalitzada l’Assemblea General de
l’Associació de Famílies de l’Escola 9d4t a les 18:20 hores del dia 8 de juny del 2018 i es procedeix a
fer un piscolabis gratuït del càtering BoiSa per totes les persones assistents.

Quart, 8 de juny del 2018

	
  

Presidenta

Vice-president i Secretari en funcions

Sílvia Planella i Oriol
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