
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AFA 
16 DE SETEMBRE DE 2020 

 
Data: Dimecres 16/09/2020 
Lloc: meet  
Hora: 21.10 a  22.30h 
Número d’assistents: 60 
Elena Corpas, Laia Navas Santamaria, Caroline Iquel, Laura Forradellas, Tresa Marimon, Mònica 
Aisa Gimenez, Sandra Moyano, Elisabet Manent Vivas, Maria Vidal i Amorós, Elisabet Velo i 
Fabregat, Lola Lozano , Bàrbara Negre, Itziar Montalvo , Ferran Urgeles , Maruxa Gomez, Roser 
Marimon-Clos, Xavier Montalvo , Santiago Vilar, Carles Andreu , Anastasia Braier, Rosalia 
Reyes, Dany Álvarez, Naual Souliman, Mónica Lastera, Loli Repiso , Xavi Lozano, Anna Pahisa, 
Ramon Hendrasatya, Cristina Clapés, Carlos Puentes , Aitziber Igartua, Laura Serra, Olga Felip, 
Roser Rodríguez , Eva Miguel Alfaro, Sònia Gòmez , Rosa Pino, Natàlia Laplana, Abraham 
Tarrasón, Imma Perez, Raquel López, Miguel Muñiz, David Durany, Maria José Fernandez, Irma 
Muñoz, Rossana Miquel, Ignasi Pifarré, Indiana Ureña, Núria Muñoz, Javi Palomo, Montse  
Soto, Gemma de Pablo, Elena Carrillo, Sara Méndez, Edèn Corrales, Yecel Alfaro, Maria 
Ximena, Eva Corea, Irantzu Auzokoa i Mònica Puig. 
 
 
ORDRE DEL DIA  
1.- Explicació sobre la situació actual, possible i futura del menjador i temps de  lleure.  
2.- Aprovació de l’augment de la quota d’alumnat fix de menjador. 
3.- Aprovació per aplicar una possible quota extraordinària per mantenir el grup estable 
en el temps de migdia. 
4.- Aprovació per treure la bonificació per a les famílies monoparentals i nombroses 
aquest curs 2020-21 
5.- Aprovació dels preus eventuals i de l’equip docent i PAS. 
5.- Precs i preguntes 
 
*Abans de començar ens volem disculpar a totes aquelles famílies de P3 que no van poder 
connectar-se amb l’enllaç meet que es va concretar en l’ordre del dia. Aquell enllaç ens va 
donar error 5 minuts abans de començar l’assemblea i vam haver de fer-ne un de nou i passar-
lo pels diferents grups de representats de nivell. Els grups de P3 no tenen encara grups de 
nivell de whatsapp, per tant, no va ser possible enviar el nou enllaç. Si alguna família de P3 té 
algun dubte sobre l’acta, no deixeu de posar-vos en contacte amb nosaltres.  
Moltes gràcies i disculpeu-nos de nou.  
 

1.- Explicació sobre la situació actual, possible i futura del menjador i temps de  lleure.  
La tresorera de l’AFa explica  a l’Assemblea la situació en què ens trobem a nivell de menjador i 
temps de migdia.  

El curs passat vam haver de fer un ERTO a les persones que hi ha contractades per  l’AFA i fins 
el maig no van cobrar-lo. Vam haver de fer una aportació del 20% pressupostari i aquest fet 
ens ha generat moltes pèrdues.  

Volem explicar que l’AFA no té cap objectiu empresarial, tan sols de gestió. 



Aquest curs 20-21 han augmentat els grups, per poder realitzar els grups bombolla, i, tot i 
haver reconvertit monitoratge en  d’altres funcions durant cursos passats (hort i granja, sports 
& fun) ha calgut contractar 6 persones de monitoratge més.  

També s’han comprat més carros per transportar el menjar, ja que molts grups mengen a les 
aules. 

Es preveu que molts grups hauran de fer quarantena, si s’ha de retornar la part proporcional 
dels aliments en aquestes situacions, també ens afectarà molt l’economia de l’AFA per poder 
pagar totes les despeses. 

Les vies que tenim per cobrir aquestes despeses extres i mantenir els grups estables són: 

1. Subvenció de la Generalitat: previsió que surtin les convocatòries d’aquí a un mes, 
però no se sap si s’aprovaran. 

2. Subvenció de l’Ajuntament: sense dates concretes 
3. Complements addicionals famílies 

Al GT d’economia són molt optimistes i creuen que ens donaran alguna subvenció i no caldrà 
demanar cap complement addicional a les famílies. 

Davant d’aquesta situació, cal que com a Assemblea votem les diferents propostes. 

2.- Aprovació de l’augment de la quota d’alumnat fix de menjador. 
L’augment d’aquest curs és de 0,79€. Per tant, es passaria a cobrar 123,79€/mes/infant 
Votacions: 

- A favor: 53 (en aquell moment érem 53 persones connectades) 
- En contra: 0 
- Abstencions: 0 

S’aprova per una unanimitat. 
 
3.- Aprovació per aplicar una possible quota extraordinària per mantenir el grup estable 
en el temps de migdia. 
El GT economia decideix que no cal votar encara aquesta proposta, esperarem a veure què 
passa amb les subvencions. 
 
4.- Aprovació per treure la bonificació per a les famílies monoparentals i nombroses 
aquest curs 2020-21 
Ara fa dos cursos, l’AFA va decidir realitzar un descompte a les famílies nombroses o 
monoparentals. Enguany, en la situació que ens trobem, es proposa retirar momentàniament 
aquest descompte, amb el compromís de tornar a plantejar-lo quan tot s’estabilitzi i es pugui 
assumir. 
Per tant, la quota passaria de 116.85€ a la quota general de 123.79€. 
 Votacions: 

- A favor: 53  
- En contra: 4 
- Abstencions: 0 

S’aprova. 
  



 
 
5.- Aprovació dels preus eventuals i de l’equip docent i PAS. 
El preu per dia eventual el curs passat estava en 6.8€, enguany passaria a 6.96€/dia 
Votacions: 

- A favor: 57 
- En contra: 0 
- Abstencions: 0 

S’aprova. 
 

El preu del professorat era de 4€/dia, passaria a 4.5€/dia. 
Votacions: 

- A favor: 57 
- En contra: 0 
- Abstencions: 0 

S’aprova. 
 
Devolució: a partir del 6è dia es retornarà 1,27€/dia. 
Votacions: 

- A favor: 57 
- En contra: 0 
- Abstencions: 0 

 
S’aprova. 
 
5.- Precs i preguntes 

- Moltes famílies pregunten pel pàrquing de la RENFE, ja que està en molt mal estat. El 
juliol passat i ara al setembre s’ha demanat a l’Ajuntament que demanés a ADIF 
l’arranjament de l’espai, però ADIF no respon. L’escola no pot comprometre’s, ja que 
no és el seu terreny . 
Es proposa fer una BRICO-PARQUING-PINS per netejar-ho i demanar a l’Ajuntament 
bosses per llençar la brossa que en traiem i dotacions per dur-les al punt verd.  
La comissió de la Brico es posarà a treballar aquesta proposa. Surten moltes persones 
engrescades a col·laborar en aquesta comissió. Si us plau, envieu un correu a l’AFA i la 
comissió de la Brico es posarà en contacte amb vosaltres. Un cop organitzada, si es pot 
realitzar aquesta brico, ja es realitzaria la convocatòria oficial a totes les famílies. 
 

- Si ens confinen, hi ha pla de gestió pedagògica en cas de confinament?  El van treballar 
al juliol, han d'acabar de perfilar alguns punts i el compartiran quan estigui llest. En cas 
d’haver algun grup en quarantena abans que comparteixin el document, tingueu clar 
que el dia següent de l'avís de quarantena hi haurà una reunió tutor/a-famílies per 
explicar-ho. (Sempre que el o la tutora no estigui malalta, llavors s'haurà de veure qui 
en faria la substitució). 

Propera junta: hem preferit no posar data i anar fent convocatòries telemàtiques quan 
considerem que és necessari. Entenem que aquest curs ens veurem més sovint que els 
anteriors a causa de les circumstàncies.   

 
 



 
 
 
Maria Vidal     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


