Associació de famílies d’alumnes
Escola La Maquinista
Acta de l’assemblea general ordinària
30 d’octubre de 2019
1. Aprovació de l’ordre del dia
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Aprovació liquidació 2018-19 i pressupost 2019-20
4. Seguiment adscripcions instituts
5. Seguiment de les obres de la nova escola
6. Seguiment de les comissions
7. Actualització del logo de l’AFA
8. Altres.

1. Es fa una lectura i s’aprova per unanimitat
2. Es llegeix l’acta anterior i s’aprova
3. Compte de resultats
Es presenta el tancament del curs 2018-19. Enguany hi ha un dèficit en el tancament lleument
negatiu, de 503 €. Tenint en compte que el superàvit de l’any anterior va ser d’un 6.000 € i que els
fons propis són elevats, es pot considerar una situació acceptable.
Hi va haver una decisió de la junta directiva i assemblea, d’augmentar la despesa en activitats
diverses de les comissions, per a reforçar el rol actiu de les famílies a l’escola. Es va reforçar
l’acollida matinal i el setembre només ha costat enguany la meitat del mes, no tot sencer. Les
comissions de biblioteca, salut i teatre han rebut aportacions superiors a les habituals.
Al mateix temps tenim molta despesa financera, però sembla un tema de difícil resolució.
Les quotes en general s’han mantingut. A nivell d’ingressos tenim 229 famílies sòcies, que és una
ràtio prou alta tenint en compte que hi ha uns 400 infants a l’escola.
Com a resum, hem ingressat 500 € més, i la despesa ha augmentat força.
Balanç
El patrimoni es manté en uns 36.000 €. Al banc hi ha el mateix aproximadament que l’any anterior,
tenint en compte algunes petites factures pendents de cobrar o pagar.
Pressupost
Es manté la línia d’equilibri entre ingrés i despesa. Es preveu una despesa similar al curs que
acabem.
Es plantegen 5 accions estratègiques de caire econòmic:


Reducció del 10% de l’import de l’acollida, quan hi hagi dos o més germans inscrits.



Els monitors de les assemblees i ludoteques de comissions els assumeix l’afa.



Gestió de la ludoteca per part de l’AFA.



Gratuïtat de l’activitat de Tabals: es proposa que no es consideren una extraescolar i per tant els
participants no pagaran.



Ingressos d’extraescolars d’adults es moderen però despesa es redueix perquè el sou màxim és
de 50 €/h.



Proposta de Boc&Roll gratuït, si hi ha pressupost.



Increment del pressupost de comissions: es proposa un pressupost de comissions en 2.400 € i
que s’atorgarà en el marc de la junta gestora.
No hi ha tanta despesa de festes perquè no es preveu.

Es comenta que potser el marge de les extraescolars d’adults hauria de ser més alt i el de l’acollida
hauria de ser més baix.
El compte de resultats queda aprovat per unanimitat.
El pressupost queda aprovat per unanimitat.

4. Situació de les adscripcions als instituts de Sant Andreu
Es fa una anàlisi de la situació actual, des de la situació de manca de places als IES del curs passat.
Es proposa crear un grup de treball intern que liderin persones que organitzin les accions de l’escola
i algú que representi l’escola a nivell extern a la coordinadora d’AMPA, per a aquesta qüestió.
El grup de treball podria fer una convocatòria per a un debat intern de l’escola del qual en sorgeixi
el posicionament de l’AFA.
Es debat el fet que el grup de treball sigui per a establir el posicionament de l’AFA, no el de la
comunitat educativa, i també s’esmenta que la intenció ha de ser de consensuar la posició amb la
comunitat educativa.
S’acorda crear el grup de treball. Inicialment aquest grup de treball estarà format només per
famílies de l'escola. Quan es tingui una posició definida es comptarà amb la resta de la comunitat
educativa per veure si és possible consensuar la posició. Es farà difusió del grup via telegram i es
preveu fer la reunió el mes de novembre de 2019.
5. Obres de l'escola definitiva
De moment tot avança segons el previst. Es va comentar que aquest trimestre hi havia d'haver una
reunió amb el Consorci. Es sospita que el bon ritme de les obres està motivat també per l'interès
per part de l'administració de fer servir els actuals mòduls per algun altre propòsit.
6. Comissions
En general no es comenta res en concret de cap comissió, excepte de l'Espai Migdia. Alguns pares
aprofiten l'assemblea per manifestar diversos aspectes de l'espai migdia amb els que no estan
conformes:
◦ Es manifesta que el menjar que es proporciona als nens quan hi ha excursions és molt just, poc
apropiat a les edats i no està en consonància amb el preu/dia que es cobra. Es demana una
reconsideració profunda immediata ja que fa temps que es manifesta aquest malestar i no s'ha
evolucionat com caldria. En alguns casos s'ha comunicat a les famílies la possibilitat d'avisar

amb antelació al menjador per a que no es proporcioni aquest "picnic" als qui no ho vulguin
(duen carmanyola de casa) i es descompti l'import de la mensualitat.
◦ Es comenta que de vegades la quantitat de menjar és escassa i que el segon torn no sempre pot
repetir si tenen més gana atès que la quantitat és mot justa.
◦ Es posa en dubte la idoneïtat de la combinació de plats en els menús.

◦ Es posa de manifest que a l'hora de menjador estranyament, no hi ha paper al wc i tampoc sabó.
Es demana una major generositat en la reposició d'aquests, així com tenir més cura i constància
en la neteja dels wc.
◦ Es demana que tenir tovalló sigui requisit per poder menjar. Si no es du tovalló no es pot menjar.
◦ Hi ha contrarietats en el tema de les taules compartides entre diferents edats. No hi ha
convenciment del tot que això beneficii gaire sobretot als més petits. Es comenten diversos
casos en els que nens més grans han utilitzat la seva superioritat per menystenir alguns petits.
Es demana que els monitors i que l'espai migdia en general estigui més atent a aquestes
situacions.

◦ Es demanen aclariments, respecte si és cert que l'últim en acabar de menjar és qui ha de
recollir la taula.
S’acaba l’assemblea, a les 22 hores.

