2a Assemblea General Ordinària del curs 2018- 2019 de l’Associació de Famílies
d’Alumnes de l’Escola 9d4t (AFA 9d4t)
Dia: divendres, 14 de juny de 2019
Hora inici: 
17h.
Lloc: Menjador de l’Escola 9d4t (Carrer del Mas Ferriol número 1-3. 17242 Quart, Girona)
Persones sòcies assistents: S'annexa el full amb totes les persones assistents a l'assemblea.
Punts tractats segons l'ORDRE DEL DIA:
Condueix l'assemblea l'Elena Soler com a presidenta.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S'APROVA per unanimitat l'actade l'assemblea anterior realitzada el 26 d'octubre del 2018.
2. Comissió d'EXTRAESCOLARS:
a) Presentació de la proposta d’activitats extraescolars pel curs 2019-2020

La comissió d'extraescolars presenta les diferents propostes d'activitats extraescolars de cara al
curs vinent 2019/20. El proper curs les activitats extraescolars s'organitzaran en grups
diferenciats de p3 a p5 i de 1r a 6è. S'explica que el proper curs no hi haurà servei d’Esplai i que
s’han organitzat la resta d'activitats perquè hi hagi d'extraescolars que cobreixin tota la franja
horària. Dins de l’oferta queda lliure el divendres a la tarda pels més petits (p3-p5).
Al setembre es comunicarà el llistat amb la proposta definitiva i es realitzarà el showroom com
els darrers cursos.
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b) Recull de propostes per part de les famílies
- Una persona pregunta per les activitats extraescolars de dansa que aquest curs no es van
poder realitzar per manca d'inscrits. Les activitats proposades en relació a la dansa van ser:
modern jazz i dansa creativa. Aquest curs no s'ha fet la proposta des de la comissió. Es recull la
proposta i es valora que si hi ha interès es pot proposar la tarda que queda lliure per als nens
d'infantil. Es valorarà i en tot cas es proposarà de cara a setembre.
- Una altra persona pregunta per l'activitat extraescolar de zumba. Diverses persones responen
que ja hi ha una activitat al poble de Quart de zumba infantil que s'ha ofert durant aquest curs i
que té previsió d'oferir-se el curs vinent.

3.Comissió de MENJADOR:
a) Informació:
- Preus pel curs 2019-2020
Des de la comissió de menjador s'informa que BoiSa ha fet la revisió anual del preu del menú i
que el proper curs, a causa de l'increment de l'IPC i de l'augment que representen les
condicions laborals del monitoratge (conveni), el preu del menú passarà de 5.95 euros de cost
actual a 6’03 euros, el que representa una pujada de 0.08 euros/menú.
IPC + Condicions laborals monitoratge (Conveni) = 0,08€

- Situació actual de la renovació del conveni del servei menjador amb el Consell Comarcal:
L'Afa de l'escola estem adherits a la Coordinadora D'AMPAs i AFAs del Gironès. Des de la
comissió de menjador hem estat assistint a les diferents reunions de la coordinadora i des de
l'AFA hem participat en les accions que s'han realitzat aquest curs 2018/19. Gràcies a les
accions i a la intermediació de la Coordinadora i altres associacions amb el Departament
d'Ensenyament s’ha aconseguit aturar el decret que pretenia que des de ensenyament
s'assumís la gestió dels menjadors escolars, sense que l'AFA pogués mediar o decidir al

2

respecte.
Actualment el Departament està buscant l’encaix dins la legalitat dels diferents models de
gestió del servei menjador. Es continuarà treballant i informant al respecte.
b) Presentació i votació de la proposta de ràtio de monitoratge pel curs 2019-2020
● Monitoratge insuficient per atendre necessitats de tot l’alumnat
S'exposa la situació de carència de monitoratge, expressada des de l’escola i des del servei de
menjador. Aquesta és una demanda reiterada els darrers cursos.
Enguany la situació ha estat evident en el primer torn, on hi ha infants que necessiten més
suport i atenció. S'explica que s'han valorat diferents solucions durant aquest curs, però que no
són solucions definitives.
● Accions fetes a Dept. Educació i Consell Comarcal
Des de l'AFA juntament amb l'escola s'han iniciat els tràmits per demanar la figura d’una
vetlladora durant l'estona de menjador al Departament d'Ensenyament. Mitjançant un
informe de l’EAP i la demanda conjunta de l'escola i l'AFA s'ha presentat a Ensenyament el
passat abril de 2018. Restem a l'espera de la seva resposta per continuar amb les accions
pertinents.
→ Mentre arriba la resposta, des de l’AFA proposem:
Es proposa incrementar el preu del menú 0,10 euros, el proper curs 2019/20 per tal
d'incrementar 1 hora de monitoratge, que significaria rebaixar la ràtio (alumnes/monitor) en el
primer torn i poder donar una millor atenció a la totalitat dels infants.
Aquest augment representa passar dels 6,03 euros als 6,13 euros/menú.

S'obre el debat:
- Es comenta la situació actual durant aquest curs i l'origen de la demanda. Una persona
pregunta si seria possible que ho assumís BoiSa sense augment del preu. Des de la comissió
s'explica que no hi ha aquesta possibilitat.
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- Una persona fa la pregunta de si seria possible que sense pujar el cost del menú, aquest
increment l'assumís l’AFA. Es comenta que l'opció que es proposa és perquè com que el
benefici és per als tots usuaris del menjador, és creu adient que el cost s'assumeixi per part de
tots el usuaris també. En canvi si l'assumeix l'AFA només n'assumeixen el cost els usuaris socis
de l'AFA.
- Es parla també sobre els tràmits realitzats amb Ensenyament, demanant a l'AFA que reactivi la
demanda i faci més pressió.
- Es comenta que dins de l’horari no lectiu, no es tractaria d’una vetlladora, sinó d’una persona
monitora extra.
Es procedeix a la votació a mà alçada, amb els següents resultats:
19 vots a favor
3 abstencions
0 vots en contra
S’ACORDA que mentre no s’aconsegueixi que Ensenyament aprovi una persona monitora
extra (vetllador/a), es realitza l’augment de 0.10 euros menú, el que representa augmentar el
monitoratge en una hora/dia.
L’augment del preu definitiu serà de 6.03 euros a 6.13 euros/menú.
4.MEMÒRIA i PROJECCIÓ:
Es realitza un repàs de les accions realitzades per cada comissió i de les accions projectades pel
curs 2019 – 2020. Les comissions de serveis i extraescolars i de menjador ja han exposat
aquests aspectes en els anteriors punts de l'ordre del dia.
● Comissió de Web i comunicació:
Des de la comissió s'informa que durant el curs 2018/19 s'han realitzat les següents accions:
- Full informatiu setmanal. (Espai de l'AFA).
- Enllaços de WhatsApp: S’han enviat les notificacions importants tant de l'escola com de
l'AFA a través dels grups de whatsapp de cada curs, gestionats pels diferents enllaços.
- Pàgina web: S'ha gestionat la pàgina web, oferint i actualitzant les informacions relatives
als diferents serveis que ofereix l'AFA, generant els formularis d’inscripció i el registre.
- Celrè: Trimestralment, s'ha publicat un article en la revista municipal Celrè.
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Una persona fa la proposta de que des de l’AFA s’obri un compte de twitter. D'aquesta manera
podrem conèixer si en algun moments es parla de l'escola. Es valora que des de la comissió de
web i comunicació ja s'ho havien plantejat, però havien descartat la idea perquè diuen que el
twitter és una eina de comunicació força immediata i que no ho podien assumir.
Es valora que si hi ha alguna persona que s'ofereix a gestionar-ho la proposta es porti a terme.
Hi ha una persona que s’ofereix a obrir i gestionar el compte.
● Comissió d'infraestructures:
S’ informa que aquest curs 2018/19 s'ha realitzat una matinal i s'han portat a terme diverses
accions de manteniment de l'escola.
Des de la comissió d'infraestructures juntament amb l'escola s’està tramitant amb
l'ajuntament la construcció d’uns lavabos al pati que estan projectats per a fer-los durant
aquestes vacances d'estiu.
● Comissió de Festes i activitats:
Des de la comissió s'informa de les activitats realitzades:
- Participació en la xerrada de portes obertes, en les visites a l’escola per a les famílies
interessades i en l’intercanvi pedagògic organitzat per l’escola.
- Es va organitzar l’esmorzar de la matinal.
- S'ha col·laborat amb l’escola per l’organització de la festa de final de curs, subvencionant un
espectacle.
Per al proper curs 2019/20 s'ha fet la proposta de realitzar una activitat d’acompanyament a la
sexualitat amb formació per a mestres i xerrades per a les famílies.
● Comissió de Projectes:
Des de la comissió s'informa dels diferents projectes que han posat en marxa durant aquest
curs 2018/19.
- Presentació als Premis FAPAC (projecte UNIVERS AFA i MATINALS).
- Projecte Família guia: Un dels projecte iniciats aquest curs ha estat el projecte família
guia. S’han fet 8 parelles de famílies. Estan pendents de valorar si se li dona continuïtat.
- Projecte Pati Obert: Aquest curs s’ha implementat el projecte. Des de la comissió es
5

mostren satisfetes i ho valoren positivament. Actualment hi ha 39 famílies anotades. El
proper curs 2019/20 el projecte tindrà continuïtat.
- Col·laboració amb l’escola i Fundació Drissa en l’execució del projecte APRENDRE A
L’HORT DE L’ESCOLA.
- Projecte 9 menjador: Posta en marxa del projecte 9MENJADOR junt amb la comissió mixta
Menjador, i altres famílies participants. Aquest curs des de l'escola s'han plantejat renovar
l'espai del menjador, per tal de fer-ne un espai més polivalent i acollidor. S'ha dut a terme
un procés participatiu en tots els usuaris del menjador per tal de recollir les seves
necessitats, idees i aportacions. Aquest projecte tindrà continuïtat al llarg del 2019/20.
- Projecte 3-16: Des de l'Afa es va valorar la necessitat de definició de la continuïtat del
projecte 3/16 . Es va fer consulta amb l’escola per valorar en quin punt es troba aquest
projecte. Tant des de l'escola com de de la comissió de projecte es valora que sinó surt cap
grup promotor el proper curs el projecte quedarà aturat.
- Projecte Escola Definitiva: Impuls del projecte ESCOLA DEFINITIVA. Juntament amb
l’escola, des de l’AFA es projecta per al proper curs 2019/20 iniciar la lluita per a la
construcció de l'edifici de l'escola definitiva.
- Projecte Aparcar Bé: Aquest projecte ha sorgit aquest curs 2018/19 amb l'objectiu
d'aconseguir que no s’aparqui a sobre la vorera. S'han treballat diferents propostes i
finalment s’ha iniciat a posar cons sobre la vorera.
S'obre un debat en relació aquest projecte. Valorant si són o no eficaces les diferents
accions que s'han realitzat fins ara. Es fan diferents propostes i aportacions:
· Es fa la proposta de demanar a l'ajuntament d’asfaltar el pàrquing, doncs sembla que
en alguna ocasió s'ha punxat alguna roda.
· Es proposa realitzar accions participatives dels infants, per tal de conscienciar a les
famílies.
Després d'uns minuts de debat des de la comissió es proposa que si algú té alguna idea
sobre el projecte Aparca Bé, es posi en contacte amb la comissió de projectes.
- Proposta a l’escola d’un projecte d’inclusió a la diversitat funcional.
- Presentació del projecte QUOTA VOLUNTÀRIA. (Presentat en aquesta acta en el punt 5)
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5. TRESORERIA:
● Balanç econòmic curs 2018-2019
Des de la comissió econòmica es presenta el balanç econòmic:

Aquest balanç econòmic està realitzat a data de 30 de maig de 2019, per tant el resultat del
balanç és provisional, pendent de pagar factures i rebre beques fins al final de curs, que es
podrà realitzar el definitiu.
Des de tresoreria s'informa que s'està realitzant un canvi d'entitat bancària de cara al curs
2019/20, per tal d'estalviar la despesa en referència a les comissions bancàries. S’aprova el
tancament de l’actual compte bancari.
● Aportació a l’escola
El curs passat es va decidir posposar l’aportació econòmica que es realitza des de l'AFA
anualment a l'escola, pel fet que s’iniciava un nou model de comptabilitat. Històricament
s’havia fet una aportació de 3000 euros/curs a l'escola.
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Es proposa fer una aportació de 6000 euros (3000 euros que quedarien pendents del curs
2017/18 i 3000 euros del curs 2018/2019).
S’APROVA PER UNANIMITAT fer l’aportació de 6000 euros.
Amb aquests diners es podrà finançar el projecte 9menjador.
● ProjecteQuota Voluntària.
Aquest projecte neix amb l'Objectiu d'aconseguir que el 100% de les famílies de l’escola siguin
sòcies de l'AFA. En l'actualitat les famílies sòcies representen un 70% del total
aproximadament.
Els motius pels que les famílies no són sòcies són diversos (econòmics, no ús dels serveis, ....).
Des de la junta hem valorat els Avantatgesde que totes les famílies siguin sòcies:
−

Responsabilitat d’accident: Seria la manera que tots els infants de l'escola estiguessin
coberts per l'assegurança.

−

Molta menys gestió per part de les diverses comissions. Actualment al llarg de tot al curs
és necessari quan una família usa algun dels serveis de l'AFA, confirmar que sigui una
família sòcia, i en cas que no ho sigui, sol·licitar l'alta, tramitar l'assegurança... amb la
feina afegida que això suposo i els inconvenients quan no és possible per algun motiu.

−

Facilitat de comunicació amb totes les famílies de l'escola.

Des de la junta de l'AFA es fa la següent proposta:
Per al proper curs 2019/20 es proposa que la quota de soci de l'AFA sigui voluntària, i
recomanada de 15 euros anuals i 45 (30+15) euros a l’alta. La proposta és assumir-ho durant
el proper curs.
Aspectes que hem tingut en compte:
−

La pèrdua econòmica que representaria en el pitjor dels casos (cap família abonés la
quota) seria el que aquest curs han estat 2694 euros. Pensem que a nivell econòmic es
pot assumir el risc, ja que no condiciona la viabilitat de l'associació.

−

Amb aquesta proposta la quota és voluntària pel que també s'ofereix la possibilitat de
que les famílies assumeixin una quota superior als 15 euros. Actualment no existeix la
possibilitat.

S’obre el debat:
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- Una persona comenta que no s’entén que la quota inicial sigui de 45 euros, sembla una quota
abusiva. Altres persones expliquen que aquesta quota es va crear quan es va iniciar l'associació
i va ser la manera de tenir un fons inicial.
- Des de la junta s'explica que actualment quan els infants que no són socis de l’AFA fan ús
d’algun servei, cal cercar-los i fer els tràmits i això representa molta feina. En el supòsit que
algun nen que fa ús d’algun servei i no és soci de l’AFA (per tant no està assegurat), tingués un
accident, la responsabilitat recauria en els membres de la junta.
- Es pregunta sobre si s’ha realitzat algun estudi per saber perquè les famílies no es fan sòcies.
Es comenta que sembla que hi ha diversa casuística.
- Una persona proposa centrar els esforços en les famílies no sòcies. Realitzar iniciatives de
comunicació per explicar la tasca que es realitza des de l'AFA, doncs sembla que es visibilitza
poc la feina que és fa.
- Es comenta que es creu necessari donar un valor econòmic a la quota, doncs sense aquest
valor, les famílies no valoraran la necessitat de pagar. Es proposa que la quota sigui petita i
serveixi per cobrir l'assegurança.
Durant el debat es recullen diferents propostes, finalment es detallen en les següents quatre
opcions:
● 1- Proposta de quota voluntària recomanada de 15 euros anuals i 45 euros a l’alta.
● 2- Proposta de quota voluntària recomanada de 15 euros anuals.
● 3- Quota obligatòria de 5 euros, per assumir el cost de l’assegurança i recomanada de 15
euros anuals.
● 4-No fer cap modificació. Per tal Quota obligatòria de 15 euros anuals i 45 euros a l'alta.
Es procedeix a la votació a mà alçada, amb els següents resultats:
Opció 1: 0 vots
Opció 2: 16 vots
Opció 3: 3 vots
Opció 4: 0 vots
Abstencions: 1
ACORDEM per 16 vots a favor l'APROVACIÓ que per al proper curs 2019/20 la quota de soci
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de l'AFA sigui una quota voluntària i recomanada de 15 euros anuals.
Es demana formalment que es faci una valoració del projecte en la propera assemblea a nivell
econòmic i de noves famílies sòcies, per tal de revisar l'eficàcia de la mesura i les
conseqüències.
6. LA JUNTA I NOVES INCORPORACIONS:
Junta directiva i satèl·lits: Es comunica a l'assemblea les persones que actualment són
membres de la junta de l'AFA.

Membres actuals de la junta de l'AFA

Es comunica que la Goretti Pijoan i Yolanda Roldan han assumit els càrrecs de Tresoreria i
Vicetresoreria respectivament, després de la renuncia de l’Alicia Serrano Pérez el dia 2 de Maig
de 2019
Des de la junta s'explica que actualment hi ha vacant el càrrec de secretaria del que ha
renunciar la Silvia Planella. S'ofereix la vacant a algun dels assistents de l'assemblea.
S'obre un debat entorn al que representa la figura de la secretaria i de les seves tasques.
Algunes persones expressen que el càrrec de secretaria ha representat molta feina. Des de la
junta s'expressa que el sistema de treball pel que actualment s'està apostant: treball per
comissions amb certa autonomia, pretén que els càrrecs no representin un sobreesforç per les
persones que els ocupin.
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Es fa la proposta de redefinir les tasques de la secretaria.
La Laura Ganzer proposa assumir el càrrec.
S’APROVA per unanimitat en assemblea que la Laura Ganzer sigui la nova secretària.
7. Precs i preguntes
Una persona proposa realitzar algun acte o detall d’agraïment amb el mestres de l'escola, a
causa que exposa que ha estat un curs especialment difícil amb diversos incidents i que opina
seria adequat fer-los algun reconeixement.
Des de la comissió de festes de l'AFA s'explica que ja hi ha una proposta al respecte i que s'hi
està treballant. Es farà un regal sorpresa el dia de la festa de final de curs.
Sense més preguntes i punts per exposar es dóna per finalitzada la 2a Assemblea ordinària de
l’Associació de Famílies de l’Escola 9d4t a les 19:10 hores, de la qual s’entén aquesta acta.

Elena Soler
Presidenta de l'AFA

Laia Benito
Secretaria accidental de l’assemblea

Sílvia Planella
Secretaria sortint

Laura Ganzer
Secretaria entrant
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