
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA DE L’ESCOLA JAUME
FERRAN I CLUA

www.afaferraniclua.cat
info@afaferraniclua.cat

● Identificació de la sessió

Dia: 6 d’octubre de 2022
Hora: 21
Lloc: Assemblea General Ordinària telemàtica

● Assistents a la reunió

S’adjunta document amb els assistents1

● Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. L’acta la teniu penjada a la web de
l’escola.

2. Tancament econòmic 2021-2022.2

3. Pressupost 2022-2023.3

4. Precs i preguntes.

3 Veure document adjunt número 3
2 Veure document adjunt número 2
1 Veure document adjunt número1

http://www.ampaferraniclua.cat


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. L’acta la teniu penjada a la web
de l’escola.

L’acta queda aprobada per 12 vots a favor i 1 abstenció.

2. Tancament econòmic 2021-2022.

Aspectes a destacar:

- Cost impermeables de I4 i de I5. Cal tenir present, que encara teniem
contractada l’empresa 7itria, amb la qual hi havia un acord pel que fa a la
compra d’impermeables, en el que cada nova compra es pagava de manera
alterna. Aquest anys ens ha tocat pagar a l’AFA 174 euros.

- Aportació espais compartits. Es va pagar una part de mobiliari per a la
reforma de l’aula d’informàtica, gairebé 3900 euros, però com a despesa
consta 65,32 euros ja que s’ha de comptabilitzar fent l’amortització a 10
anys.

- Aquest any no hem tingut la despesa del monitor de reforç de I3 ja que es va
acordar que ho assumiria 7itria.

- No hi ha impagats per llibres.
- Comissions: hi ha comissions que no han gastat res de la seva partida i

d’altres com la comissió de festa de fi de curs que van tenir una despesa
extra.

- Despeses de funcionamnet:
- La quota de l’AFFAC i la quota del manteniment de la cuina han pujat.
- Menys despesa en la Gestoria.
- Web AFA. s’ha duplicat el cost perquè aquest any s’ha fet el canvi de

domini d’AMPA a AFA. L’any vinent tornarà a baixar.

El tancament queda aprovat per 21 vots a favor i 1 abstenció.

3. Pressupost 2022-2023.

Aspectes a destacar:

- Aquest any l’AFA només ha recaptat els 34 euros de la quota de l’AFA per
família.

- Despeses
- Cuina. Fins ara 7 i tria no passava la factura del manteniment

d’aquesta. Ens consta que Paidos si que ens ho cobrarà, és per
aquest motiu que s’ha establert una partida de 600 euros per aquest fi.

- Amortització del mobiliari de la cuina. s’han fet canvis i reformes.



- Aportació anual que es fa a l’escola aquest any anirà destinada a les
reformes i canvis de la cuina, a diferència d’altres any que podien
decidir en què invertir-los.

- Monitor de reforç de I3 i monitor de reforç queden coberts per Paidos.
- Les acollides especials (reunions de nivell, coral… ). S’ha estabert una

nova partida.
- Comissions. Totes tenen la mateixa partida.

- Comissió d’esports (nova de l’any passat). Han demanat un
pressupost de 1500 euros per a la compra de samarretes.
Aquestes es vendran a preu de cost i l’AFA recuperarà el 100%
del cost.

Si fem la despesa prevista acabarem amb un negatiu de 2921 euros.

El nou pressupost queda aprovat per 20 vots a favor i una abstenció.

4. Precs i preguntes.

En aquest punt queden registrats els precs i preguntes de tota la sessió.

- Comissió esport pregunta si l’AFA pot finançar una part de les samarretes per
vendre-les més econòmiques.

Es considera que millor recuperar tot el cost per tal de no gastar més del
compte, ja que el resultat del pressupost anual surt negatiu. Antigament les
samarretes, entre d’altres coses es venien, és per aquest motiu que tenim un
romanent al banc. Cal tenir present, que sempre tenim pèrdues, amb
excepció dels anys de pandèmia que no s’ha gastat tot el pressupostat.

- Comissió coeducació i Gènere. Mariona.
- Logo. Recorda a la comissió d’esports que a l’hora de fer les

samarretes facin servir el logo nou de l’AFA. Aquest logo està basat en
l'antic però s’ha adaptat des d’una perspectiva de gènere i trencant els
estereotips. El logo el tenen guardat en alta resolució per si es vol
estampar.

- Pressupost biblioteca. Proposa poder participar en la tria de contes i
llibres que es compren amb els diners de l’AFA. S’acorda
transmetre-ho a l’escola i parlar amb l’ED i l’Eugènia (encarregada de
la biblio).

- Comissió de menjador. Se’ls ha comunicat que al sostre del menjador hi ha
goteres.



El manteniment de l’edifici pertany a l’EMD, es comentarà a l’escola per tal
que ho comuniquin i si cal facin les reparacions oportunes.

- Cuina. Des de la Junta s’explica els canvis i les reformes que s’han fet a la
cuina. Paidos va oferir dos possibilitats per afrontar la situació: Paidos paga
les despeses. Fa un increment de la quota de menjador i ho va recuperant o
L’AFA assumeix el cost.

Es decideix fer-hi front des de l’AFA per tal de no incrementar la quota a les
famílies. Cal tenir present, que una part de les despeses pot ser que la pagui
l’EMD. Estem pendents de reunir-nos per abordar la situació.

- Sorgeix el dubte si es pot finançar les millores i refores dins el menú.
El preu del menú és de 6,35 euros. El topall màxim de la Generalitat és
de 6,54 euros. En el cas de les reformes, la quota pot pujar, en tant
que, aquesta es diferencia del preu del menjar i del servei.

- Sorprèn la despesa de 5000 euros en plats i altres estris. S’explica el
perquè de la despesa i es convida a assistir a la propera reunió que
organitza Paidos per tal d’explicar el projecte.

- Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. S’explica els fets que van succeir a
l’escola d’intoxicació alimentària. 7itria no va saber gestionar els fets i Paidos
s’ha trobat amb una situació molt complexa, a la qual hi està fent front.
Aquest és un dels motius pels quals s’han fet tantes modificacions a la cuina
de l’escola.

- Servei d’acollida. Incident en el servei d’acollida que ofereix l’AFA en les
reunions de nivell. un infant d’I4 es va fer un trau al cap i les monitores no van
actuar com cal. S’ha obert una investigació dels fets, juntament amb Atlas i la
família implicada. Preocupa que el monitoratge no tingui accés a la
farmaciola, a les claus de l’edifici, el contacte amb les famílies i amb el 112,
… S’acorda fer un seguiment dels fets i exigir els protocols d’actuació en cas
d’accident.

- Demanda de capelines per les extraescolars i les acollides en els
desplaçaments dels infants d’I4 i I5.

- Queixa sobre les autoritzacions en les sortides. Durant el temps de jornada
intensiva van entregar un infant a una família sense autorització. La família
coneixia a l’infant, però cal sempre autorització. Aquest fet es va parlar amb
Paidos amb el seu dia per exigir que siguin curosos amb les sortides.



- Tema de pressupostos. Quan les factures siguin superiors a 300 euros cal
demanar dos pressupostos mínim, per conèixer sobre quin terreny ens
movem.

- Accés a les comissions. Existeix una inquietud per conèixer quin són els
requisits per entrar a una comissió, ja que una de les participants vol entrar a
la comissió de menjador i s’ha sentit exclosa en temes de participació.

- La Junta comenta que degut a la desigualtat de membres entre
comissions, s’ha decidit regular el nombre i durada dels participants
per tal de fer més equitatius els grups, ja que hi ha comissions que
necessiten reforç i d’altres que hi ha molta participació.

- La proposta no agrada a molts del associats, ja que creuen que
d’aquesta manera es priven les llibertats individuals. És en aquest
sentit, que es decideix que tothom és lliure de participar en la comissió
que vulgui.

- Comissió pati. Aquest any ja s’han reunit i busquen participants per activar la
comissió.

- Recordatori important. Aquest any s’acaba la candidatura de la Junta. Al juny
es faran les votacions per a la nova candidatura. Aquesta ha de constar
mínim de quatre participants ( Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i
Secretaria).

- Comissió matinal de ciènica. S’acorda reactivar la comissió.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.



Document adjunt núm. 1. Nombre de participants

Laura olivella (i5A i i3B)
Mirentxu Jordana Santiago (i4A)
Aina Català (2A)
Mònica Llastarri (I5 i 3er)
Judit Bartoli (3er i 6e)
Montserrat Bonell (2n B)
Neus Espinach (i5A, i3A)
Nikolai Herrmann (I3, I5 2°)
Maria Junyent (6e i 2on)
Eugènia Ortiz (3erB)
Marta Navarro (P4B i 2nB)
Eva Benito (I4)
Anna Barberà (1rB)
Mar Marcos (i4B)
Adriana Bertrand (I4 i 6è)
Ariadna Puig B (6è)
Mariona Parera (4t i 1r)
Mireia Caufapé (6e i 1r)i
Sole Ole (P4 i 2n)
Anna Garnatxe (1r i Elna P3)
Xavier Oller (I3)
Emma Sanchez Ruiz (I5A)
Adela Fernández (I5 i 2n)
Ester Andreu (I4)
Carlota Guimera (5è i 1r)
Marc Quintana (3er)
Daniel Murillo (I5 i 4B)
Patricia Garcia (1rA i 4rt)
Joana Puig



Tancament del curs 2022-2023



Pressupost curs 2022-2023


