
Assemblea de l’AFA de l’escola la Maquinista 

Dia 25 d’octubre de 2021 

Assistents per part de la Junta de l’AFA: Josep Gimeno, Cristòbal Garcia, Bernat Calpe, Emma Muñoz, Aida 
Arnaiz. També representants de l’escola, de les comissions i de les famílies.  

Ordre del dia: 

1. Tancament de comptes del curs 2021-21 

2. Proposta de pressupost 2021-22 

3. Procés participatiu inversió nova escola  

4. Renovació de la junta directiva 

5. Altres 

--- 

Es constitueix l’assemblea telemàticament, a les 20:20h, amb 38 assistents 

Acta anterior. 
Es llegeix l’acta anterior, que queda aprovada per unanimitat. 

1. Tancament de comptes del curs 2021-21 

Es comparteix excel de comptes de resultats. Resultat negatiu de -3.671 euros: 

INGRESSOS       
Concepte 2019-2020 Var % 2020-2021 
Ingressos amb despeses directes       
Acollida matinal 9.714,00 2,6% 9.965,50 
Ludoteca   n/a 2.072,50 
Extraescolars adults 8.190,31 -100,0% 0,00 
Quotes externs extraescolars adults 490,00 -100,0% 0,00 
Ingressos Festes 0,00 n/a 0,00 
Coordinació Extraescolars 1.802,00 -100,0% 0,00 
Monitors assemblees monitors 0,00 n/a 0,00 
Jornada reivindicativa 0,00 n/a 0,00 
Venda samarretes tabals 0,00 n/a 0,00 
Xocolatada Solidària 207,02 n/a 0,00 
Subtotat directes 20.403,33 -41,0% 12.038,00 
        
Ingressos generals       
Quotes anuals socis 6.960,00 -14,7% 5.940,00 
Subvencions 0,00 n/a 1.200,00 
Ingressos procedents exercicis tancats   n/a 60,07 
Subtotal generals 6.960,00 3,4% 7.200,07 
        
TOTAL INGRESSOS 27.363,33 -29,7% 19.238,07 

 

DESPESES       
Concepte 2019-2020 Var % 2020-2021 
Despeses amb ingressos directes       
Acollida matinal 8.618,79 16,1% 10.009,02 
Ludoteca     2.979,59 

Extraescolars adults 6.204,13 -100,0% 0,00 

Despeses festes 0,00 n/a 0,00 
Coordinació Extraescolars 2.155,61 27,1% 2.740,04 
Monitors assemblees i reunions 581,25 n/a 0,00 
Despeses reivindicatius 50,22 n/a 0,00 
Samarretes tabals 0,00 n/a 0,00 



Xocolatada Solidària 311,90 n/a 0,00 
Subtotat directes 17.921,90 -12,2% 15.728,65 
        
Despeses generals       
Aportacions escola 5.100,54 3,2% 5.265,68 
Despeses financeres 773,45 -3,8% 743,85 
Despeses diverses 383,89 -28,3% 275,19 
Quota soci FAPAC 373,27 0,0% 373,30 
Allotjament web 451,22 -95,0% 22,51 
Aportació 6è 500,00 0,0% 500,00 
Tabals 847,08 n/a 0,00 
Biblioteca 0,00 n/a 0,00 
Salut 17,19 -100,0% 0,00 
Aportació Marató 0,00 n/a 0,00 
Teatre 0,00 n/a 0,00 
Despeses pendents anys anteriors 0,00 n/a 0,00 
Devolució quotes COVID 60,00 n/a 0,00 
Subtotal generals 8.506,64 -15,6% 7.180,53 
        
TOTAL DESPESES 26.428,54 -13,3% 22.909,18 

 
Resultat 934,79   -3.671,11 

 
Els ingressos i despeses del servei d’acollida matinal ronden els 10.000 euros, import molt diferent del darrer 
curs sense pandèmia en que els ingressos eren de 16.000 euros aproximadament i les despeses les mateixes 
que aquest curs. El superàvit generat serveix per finançar altres activitats AFA i ajuden a no tenir dèficit en la 
liquidació anual. S’han obtingut els mateixos ingressos d’acollida en tot el curs 20-21 que en el 19-20 en que es 
van deixar d’ingressar les quotes d’acollida des del mes de febrer (tancament de l’escola el 13 de març). 

S’assumeix per primera vegada el servei de ludoteca que previsiblement hauria de tenir uns ingressos i 
despeses similars, però ha resultat ser un servei deficitari. Aproximadament 2.000 euros d’ingressos i 3.000 
euros de despesa. 

Extraescolars d’adults, no permeses l’any passat, no impliquen despeses però tampoc ingressos. Acostumaven 
a generar un petit superàvit que permetia finançar altres activitats. 

Despesa de coordinadora d’extraescolars infantil: Fins l’esclat de la pandèmia era una despesa cofinançada per 
l’AFA i pels propis usuaris dels extraescolars a raó de 1 euro/mes/usuari. Per donar un impuls als extraescolars 
gestionats des de l’escola i reprendre l’activitat, des de l’AFA es va assumir el 100% d’aquesta despesa. Es manté 
aquest criteri pel curs 21-22, però es creu que pel 22-23 cal tornar al cofinançament.  

Pel que fa a la resta de despeses, algunes es mantenen força constants respecte anys anteriors, tot i que no 
s’ha tingut despesa relacionada amb activitats festives, de comissions ni del monitor de tabals. 

RESUM: El resultat negatiu és degut principalment per davallada en l’us de la acollida que no ha generat 
superàvit, la ludoteca que ha generat aproximadament 1.000 euros de dèficit i el finançament complet del 
coordinador d’extraescolars (despesa anual d’entorn els 2.700 euros). També cal fer esment que s’han reduït 
en un 12,6% el números de famílies membres de l’AFA (caiguda de 34 famílies). 

El balanç patrimonial és: 

  ACTIU 2019-2020 Var % 2020-2021   PASSIU 2019-2020 Var % 2020-2021 
A) Actiu no corrent       A) Patrimoni Net 37.674,93 -9,7% 34.003,82 

                    

            
Resultats exercicis 
anteriors 36.740,14   37.674,93 

                    
            Resultat de l'exercici 934,79   -3.671,11 
                    
B) Actiu no corrent 40.992,49 -17,5% 33.805,37 C) Passiu Corrent 3.317,56 -106,0% -198,45 
                    

  
Deutors i altres comptes a 
cobrar 1.445,00 47,2% 0,00   Proveïdors 3.267,64 n/a 0,00 

  CET 10 aportació Extraescolars 411,00   0,00   CET10 1.434,51   0,00 
  Divers aportació Extraescolars 1.034,00   0,00   Fitness Adults 843,13   0,00 
            Pilates Dimarts 630,00   0,00 



            Pilates Dimecres 360,00   0,00 
                    
  Efectiu i altres actius liquids 39.547,49 -14,5% 33.805,37   Altres Creditors 49,92 -497,5% -198,45 
  Caixa Auxiliar 2.560,37 -74,7% 648,68   Hisenda Pública IRPF 284,23   0 
  Bancs 36.987,12 n/a 33.078,89   Ròssecs Anys anteriors -198,45   -198,45 

  Targeta prepagament     77,80   
OFIPRO pagat per 
avançat -35,86   0,00 

                    
  TOTAL ACTIU 40.992,49 -17,5% 33.805,37   TOTAL PASSIU 40.992,49 -17,5% 33.805,37 

 

Els resultats pressupostaris obtinguts històricament per l’AFA han estat: 

Resultats anys anteriors   
2008 1.926,60 
2009 6.405,83 
2010 7.390,63 
2011 4.063,80 
2012 9.021,48 
2013 1.054,67 
2014 6.739,37 
2015 -634,51 
2016 -8.501,15 

2016-2017 3.182,04 
2017-2018 6.593,27 
2018-2019 -501,89 
2019-2020 934,79 
2020-2021 -3.671,11 

Patrimoni net 1 setembre 2021 34.003,82 
 

Queden aprovada la liquidació 20-21 per unanimitat. 

2. Proposta de pressupost 2021-22 

INGRESSOS           
Concepte Previst 2020-2021 Var % Real 2020-2021 Var % Previst 2021-2022 
Ingressos amb despeses directes           
Acollida matinal / ludoteca 19.000,00 -47,3% 9.965,50 30,0% 12.955,15 
      2.072,50 30,0% 2.694,25 
Extraescolars adults 0,00 n/a 0,00   8.700,00 
Ingressos Festes 0,00 n/a 0,00   0,00 
Coordinació Extraescolars 0,00 n/a 0,00   0,00 
Monitors assemblees monitors 0,00 n/a 0,00   0,00 
Altres 400,00 n/a 60,07 232,9% 200,00 
Subtotat directes 19.400,00 -37,6% 12.098,07 102,9% 24.549,40 
            
Ingressos generals           
Quotes anuals socis 6.800,00 -12,6% 5.940,00 14,5% 6.800,00 
Subvencions 1.000,00 20,0% 1.200,00 n/a 1.000,00 
      198     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Subtotal generals 7.800,00 -8,5% 7.140,00 9,2% 7.800,00 
            
TOTAL INGRESSOS 27.200,00 -29,3% 19.238,07 68,2% 32.349,40 

 

DESPESES           
Concepte Previst 2020-2021 Var % Real 2020-2021 Var % Previst 2021-2022 
Despeses amb ingressos directes           
Acollida matinal 14.012,50   10.009,02 5,0% 10.509,47 



      2.979,59 5,0% 3.128,57 
Extraescolars adults 0,00 n/a 0,00 n/a 6.200,00 
Despeses festes 0,00 n/a 0,00 n/a 0,00 
Coordinació Extraescolars 3.600,00 -23,9% 2.740,04 9,5% 3.000,00 
Monitors assemblees i reunions 0,00 n/a 0,00 n/a 0,00 
Altres 400,00 n/a 0,00 n/a 0,00 
Subtotat directes 18.012,50 -12,7% 15.728,65 45,2% 22.838,04 
            
Despeses generals           
Aportacions escola 5.200,00 1,3% 5.265,68 0,0% 5.265,68 
Despeses financeres 900,00 -17,4% 743,85 7,5% 800,00 
Despeses diverses 400,00 -31,2% 275,19 45,4% 400,00 
Quota soci FAPAC 375,00 -0,5% 373,30 0,5% 375,00 
Allotjament web 0,00 n/a 22,51 n/a 23,00 
Aportació 6è 500,00 0,0% 500,00 50,0% 750,00 

Tabals 1.296,00 
-

100,0% 0,00 n/a 1.296,00 
Biblioteca           
Salut           
Aportació Marató 516,50   0,00   601,68 
Teatre           
Altres Comissions           
Altres despeses 0,00   0,00   0,00 
Subtotal generals 9.187,50 -21,8% 7.180,53 32,5% 9.511,36 
            
TOTAL DESPESES 27.200,00 -15,8% 22.909,18 41,2% 32.349,40 
            
Resultat 0,00   -3.671,11   0,00 

 

Es planteja un augment mínim dels ingressos de l’acollida i de la ludoteca del 30% (en comparació amb el curs 
previ al COVID), mentre que la despesa no incrementarà més d’un 5%. 

Represa d’extraescolars d’adults: crossfit + pilates, represa Oct 2021. Zumba, represa quan es pugui fer esport 
en llocs tancats per normativa COVID 

Festes: de moment sense canvis, pendent de finançament en funció de l’execució real d’ingressos i despeses 
del curs. 

Coordinació d’Extraescolars: de moment no es proposa assumir cofinançar per part dels usuaris dels 
extraescolars (1 euro per usuari i es), es valorarà pel curs vinent. 

Subvenció 21/22 (ja cobrada) 

Monitor de musica es manté. Altres despeses es mantenen (administratives/lloc web) 

Increment de l’aportació a 6è (bolet), a raó de 10 euros/infant de 6è. 

Tabals: represa d’activitats. AFA assumeix pagament del monitor. 

Despeses prevista fora de pressupost:  

● Procés participatiu (inversió AFA a la nova escola. Aproximadament 18.000 euros) 
● Mobiliari saleta AFA (inversió aproximada de 1.000 euros). 
● Festa inauguració escola nova (s’intentarà cofinançar amb l’escola i ajuntament) 

Revisió del nou pressupost a l’Assembles de finals de 2n trimestre, per pautar propostes de futur en cas de que 
no es complissin les previsions: 

- canvi de normativa de extraescolars d adults (canvi de ratio de persones externes) 

- increment quota AFA.  

- valoració de finançament actual (mestre de suport / tabals) 

Queda aprovat el pressupost 21-22 per unanimitat. 

3. Procés participatiu inversió nova escola  



AFA Participa: Projecte participatiu per definir la inversió de l’AFA a l’edifici de la nova escola. 

0 Etapa: Creació Bases de participació. Pressupost 18.000 euros. [Junta Gestora novembre 2021] 
1a Etapa: Recollida de propostes (infants, famílies, claustre): Bústia física/ Bústia de correu 
electrònic: participa@escolalamaquinista.cat 
Cal fer constar el títol, breu descripció i correu electrònic de contacte 
[Desembre-Carnestoltes] 
2a Etapa: Anàlisi, agrupació i valoració de propostes 
Creació de Comissió Mixta amb pes preponderant d’equip docent [Final 2n trimestre] 
3a Etapa: Campanya explicativa de les propostes seleccionades [Mitjans Maig] 
4a Etapa: Votació i ratificació en Assemblea [finals maig-principi juny] 
5a Etapa: Execució [en funció de les propostes] 
 

Es redactaran les bases i es facilitaran a les famílies. 

L’Escola té clar que l’objectiu inicial és que l’administració pagui allò que correspon, sense que l’AFA acabi 
cobrint allò que correspon al Consorci. 

Es demana que el projecte sigui una proposta extensible a qualsevol alumne de l’escola al llarg del temps. A 
més cal que tinguem en compte el manteniment de la proposta triada, ja que també correrà a càrrec de l’AFA.  

Cal introduir de manera clara el procés per que tothom pugui fer aportacions productives; caldrà una bona 
campanya de difusió explicant molt bé les bases i definir les etapes en terminis de temps realistes. 

4. Renovació de la junta directiva 

La Junta de l’AFA té una rotació de tres anys. Per ara en Josep Gimeno (president) i en Raimon Goberna 
(secretari) finalitzen el seu càrrec i en Bernat (tresorer) i l’Emma Muñoz (vicepresidenta) renoven a la nova 
junta. S’afegeixen Cristòbal Garcia (president) i Aida Arnaiz (secretaria). 

Emma marxa en 2 anys, es demana algú que pogués continuar després. 

La nova junta queda constituïda: 

● President: Cristòbal Garcia 
● Vicepresidenta: Emma Muñoz 
● Tresorer: Bernat Calpe Palma 
● Secretaria: Aida Arnaiz Figueras 

5. Altres 
Hi ha preocupació perquè la gent desconnecti de l’AFA. Es proposen diferents accions de difusió: 

- Presència a la fira de comissions 

- Recuperar berenar de P3 i proposar-ne per P4 (no es va fer el curs anterior per situació COVID) / 
berenars d’aniversari 

- actualització llista de distribució de l’AFA amb noves inscripcions 

- les famílies demanen entrar a l’escola: activitats com la plantada, arranjaments al pati. Tasques 
col·laboratives de les famílies. 

- aprofitament de les eines que tenim: butlletins, web, AFAmaquibot 

- compartir amb les famílies noves un organigrama complet de l'escola amb totes les comissions, 
gestora, grups, extraescolars adults. 

Adscripcions a ESO (Esther): 
Assistents del Districte, Consorci (Xus). S’ha parlar de prescripcions a ESO i NEEs. 

Preinscripcions: Si tots els infants de la zona (Eulalia Bota, Moli de Finestrelles, Can Fabra, Ignasi Iglesias, La 
Maquinista) s’inscriuen als 3 centres adscrits, falten 26 places. 



Quedarien fora germans del Mestre Gibert i del Turó Blau.  

Es pot donar plaça en un 90%. NO hauria d’haver problema (normalment 20% van a concertat). Es demanava 
adscripció de sagrera sant Andreu. Ja han dit que de moment no es planteja.  

NEE: Puigvert i La Maquinista tenen un gran nombre de NEE. Hi ha sobre la taula per l’any vinent l’obertura de 
zona per mes repartiment de NEE. Calen mes recursos. Es dona recursos econòmics però no efectius (TEI / 
vetllador). Es treballa conjuntament amb la coordinadora per evitar que una escola q funciona esdevingui una 
escola amb mancances educatives, cal evitar que es posi en compromís el projecte educatiu. 

Eleccions al consell escolar: renovació d’una o 2 persones de famílies 
Eleccions cada 2 anys. L’any passat (2020) es va aplaçar: Cal renovar 1 persona de sector famílies + 1 persona 
representat de l’AFA. 

Cal també voluntaris de les famílies per constituir meses electorals. 

Xerrada pantalles organitzada per comissió families 
CRÉIXER I EDUCAR EN UN MÓN DE XARXES COMISSIÓ DE FAMÍLIES La Liliana Arroyo (Doctora en Sociologia i 
investigadora de l'Institut d'Innovació Social d'ESADE), ens ajudarà a posar una mica de llum a través de la 
reflexió el pròxim 28 d'octubre a les 17:30 Us convidem a participar d'aquesta sessió on line, per la qual us 
haureu d'inscriure seguint l'enllaç al formulari. Allà hi trobareu l'enllaç per connectar-vos a la sessió. 
https://forms.gle/PU3dcR2JeaJZVukE7 

COMISSIONS DE L'ESCOLA 
https://view.genial.ly/601ec5dd11728e0d19281b49 
 
 
Es tanca l’assemblea a les 22.05h 


