
 
 

Acta Assemblea AFA Anxaneta 
 

● DATA: 24 de novembre de 2020 

● HORA INICI: 20:15h 

● HORA FINALITZACIÓ: 23.30 h. 

● LLOC: Virtual (plataforma Zoom) 

 

 

ASSISTÈNCIA: 

 

40 famílies participants 

*Els noms i cognoms dels participants queden restringits per la llei de Protecció de              

Dades de Caràcter Personal i el RGPD. 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Funcionament de la reunió 

S’explica el funcionament de la reunió. Es demana identificació i registre de            

totes les famílies participants per tal de tenir registrada l’assistència i alhora,            

poder controlar les votacions. S’explica també que s’està enregistrant la reunió           

amb l’única finalitat de confeccionar l’acta. 

S’explica també com es faran les votacions a través del doodle. En el moment              

en què correspongui, es farà arribar l’enllaç al doodle per votar a través del xat               

de la reunió. 

S’aprofita l’inici de la reunió i, des de la Junta de l’AFA es fa una crida a la                  

participació de les famílies directament des de la junta de l’AFA o mitjançant les              

diverses comissions. Es destaca el fet que hi ha molta feina i poques persones              

disponibles per fer-la. 
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S’explica una modificació en l’ordre del dia motivat per un tema pràctic de la              

junta. Les persones que han d’intervenir no es poden connectar fins més tard. 

 

2. Aprovació Acta anterior 

L’acta es va enviar al les famílies el passat 18 de novembre de 2020 per tal que                 

poguessin llegir-la. 

Es fa la votació via Doodle.  

A continuació es mostren els resultats de la votació:  

 

 

 

3. Tancament econòmic 2019-2020 

S’explica la despesa que queda detallada a la següent imatge.  
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Es plantegen arran de la presentació,  diverses preguntes:  

a. Què és el monitor SIEI? 

És un monitor que el posa al menjador per reforçar el servei ( es              

detalla en l’apartat corresponent). 

b. Perquè el romanent de llibres es traspassa a l’escola  

Els llibres els gestiona l’escola (tot i que porten en NIF de l’afa).             

L’acord al que es va arribar amb la quota integrada és el de             

retornar a l’escola el romanent, tenint en compte que la gestió           

general dels llibres es fa des de l’escola. 

c. Quin és el funcionament del programa Innovamat? 

Quan parlem de l'adquisició jocs didàctics i material matemàtic         

no parlem de l'adquisició de llibres per part de l’escola ni del            

programa Innovamat que és un programa que ha decidit utilitzar          

l’escola a nivell docent. 
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Es procedeix a la votació de l’aprovació del tancament 2019-20 a través de             

l’enllaç de doodle. 

 

 

S’aprofita per indicar que tots els resultats de les votacions s’adjuntaran a l’acta             

que es penjarà també al web de l’AFA. 

4. Previsió curs 2020-2021 

Es comparteix la informació sobre la previsió a nivell econòmic del curs            

2020-21. 
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Es plantegen, arran de la presentació, les següents preguntes:  

a. La reutilització de llibres hauria de tenir un balanç neutre. Perquè no            

es fa la devolució als contribuents d’aquesta activitat? 

El tema llibres el gestiona l’escola. Les accions sobre aquesta temàtica           

es reporten al Consell escolar. En general, es compren llibres per a les             

aules i amb el romanent es fa un “moneder virtual” d’un any a un altre               

per poder assumir les factures reals i també portar a terme iniciatives            

com ara l’actualització de la biblioteca de l’escola. 

De totes maneres, s’indica que el tema de quotes i el seu funcionament             

es detalla més endavant en aquesta mateixa assemblea. 

b. Dubtes sobre el funcionament de l’aportació al monitor SIEI. 

Es decideix avançar l’explicació sobre el monitor SIEI per tal de poder            

votar el pressupost amb la informació completa. 
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5. Monitor SIEI 

Avancem aquest punt donada la vinculació que té amb l’aprovació del           

tancament economic 19-20 i l’aprovació de pressupost 20-21. 

S’explica que es va aprovar a l’assemblea general del 2018 destinar un 25% del              

pressupost de l’AFA en temes socials. Després de diversos debats i davant la             

constatació que des de la junta de l’AFA no es disposa de les eines per decidir                

quines famílies de l’escola necessiten ajuda i quines no, es decideix destinar            

aquest pressupost a un monitor de menjador SIEI (es proporciona un reforç per             

a aquests alumnes durant l’hora de dinar). D’aquesta manera s’aconsegueix,          

d’una banda, poder atendre els infants amb necessitats educatives especials          

que no disposen de vetlladors dins l’horari de menjador (a causa de la             

COVID-19), i de l’altra, que aquest reforç reverteixi en la millor atenció, per part              

dels altres monitors, de tots els infants que utilitzen el servei de menjador. 

Es destaca, tanmateix, que les ratios al menjadors es compleixen          

independentment de l’aprovació del reforç i que tots els infants del menjador            

reben l’atenció adequada. 

La proposta per a aquest curs 2020-2021 és la de decidir en assemblea si es               

cobreixen 3,5 mesos de menjador del monitor SIEI (que correspondria a aquest            

pressupost del 25%), si no es vol destinar aquest 25% al monitor SIEI o si per                

contra es vol allargar aquest finançament. 

Abans de procedir a la votació es plantegen les preguntes següents: 

a. Macedònia és una empresa privada, perquè l’AFA s’ha de fer càrrec           

d’això? 

Sí, macedònia té el monitor de suport independentment de si l’AFA el            

financia o no. Però l’AFA, en un acord pres en assemblea, va prendre la              

decisió d’assumir una part del seu cost pels motius esmentats          

anteriorment. 

b. Quin percentatge de socis AFA fa ús del menjador? 
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Aproximadament 150 infants al dia i uns 200-250 els divendres. 

c. Només es beneficien uns quants socis? 

Sí, principalment els infants amb NNEE i indirectament la resta. 

S’explica de nou perquè es va decidir apostar la inversió de la causa             

social en aquest tema. 

Es produeixen diverses intervencions a favor de la subvenció del          

monitor destacant el fet de què l’Anxaneta és una escola pública en la             

que el menjador també compleix un paper important. 

A continuació podeu consultar els resultats de la votació: 
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Amb la informació detallada en relació al monitor CIEI, es procedeix a            

realitzar la votació relativa a la previsió econòmica 20-21 vía doodle. 

A continuació, els resultats de la votació: 

 

 

 

5. Presentació de candidatures de la junta 

 

 

S’expliquen les comissions i es demana participació de gent a la junta. També la              

necessitat de trobar una persona que assumeixi les tasques de tresoreria. 

Es destaca novament la necessitat que més persones formin part de la junta i              

col·laborin a l’AFA de la manera que vulguin i puguin. 

 

S’aprofita per respondre preguntes sobre el funcionament i organització de la           

junta. Aquesta es reuneix el primer dimarts de cada mes. A partir d’aquest curs              

es fan totes les trobades de forma virtual (Zoom). Qualsevol persona           

interessada pot contactar mitjançant el correu electrònic de l’AFA o a través del             

formulari de contacte del web. 

 

Es procedeix a la votació de la renovació. A continuació el resultat de la votació: 
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6. Projecte Pati 

 

L’escola va demanar a l’AFA que repintés els jocs del porxo tenint en compte la               

divisió de patis actual motivada per la COVID-19. L’AFA, atenent aquesta           

demanda ha repintat els jocs, però emmarcant-ho dins un projecte més           

complet que abarca molts altres aspectes del pati. 

 

El projecte pati pretén crear espais nous i diferents, aconseguint així diversificar            

el joc i el moviment, naturalitzar l’espai i oferir oportunitats d’aprenentatge, en            

definitiva, crear un pati més inclusiu on totes les nenes i nens s’hi sentin a gust i                 

puguin practicar la seva meravellosa capacitat de jugar lliurement.  
 

La proposta s’estructura a partir de diverses zones. En cadascuna d’elles 

l’essència de l’ambient ha de ser essencial. D’aquí la importància dels murs            

pintats que són elements estructurals necessaris per tal d’aconseguir la          

modificació de l’espai actual, gris i sense personalitat. 

 

El projecte es divideix en 7 zones a millorar:  

 

1. PISTA espai paret: la projectem com a un espai amb força i energia, ple              

de moviment, color i vida. Es vol que sigui el reflex de l’esperit,             

l’essència de tots els nens i nenes de l’Anxaneta. 
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https://escoles.fundesplai.org/blog/la-magia-del-joc-lliure/


 
 

2. RACÓ DEL JOC TRANQUIL: ens agradaria que la paret ajudes a           

transmetre sensació de tranquil·litat. La idea és pintar també el sostre           

amb un cel estrellat. 

 

3. PARET PORXO: La paret d’aquest espai ha d’ajudar a transmetre molta           

llum i ha de convertir el porxo en un món màgic ple de possibilitats i de                

joc per descobrir i inventar. A l’espai hi ha unes grades que pensàvem             

que podria tenir una continuïtat amb la paret. 

4. COLUMNES PORXO: establir un lligam entre columnes i paret. 

5. FIGUERA: equilibris i jocs de construcció i elements de joc verticals. 

6. MUR COL·LECTIU: pintura global (voluntaris Escola Llotja). 

7. INFANTIL: millora paviments i desnivells, vegetació, mobiliari i        

estructures amb espais de joc simbòlic; biodiversitat: hort i bassa… 
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S’aprofita per agrair a totes les famílies que han dedicat el seu temps els              

darrers caps de setmana a pintar els jocs del porxo. 

 

 

Es procedeix a la votació. A continuació, el resultat de la votació: 

 

 

 

 

7. Inversió directa 

 

En aquests moments hi ha una 10.000 euros de romanent, s’ha acordat dedicar             

el 25% al monitor SIEI, tenim també una sol·licitud de l’escola d’inversió en             

material d’higiene. Si hi ha noves propostes d’inversió directa es poden recollir i             
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votar-les en una assemblea extraordinària havent-les recollit prèviament i         

també amb l’import disponible, restant les inversions ja fetes o aprovades,           

calculat. 

 

 

Es procedeix a la votació en relació al material d’higiene. 

 

 

 

 

 

8. Comissió de quotes 
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S’explica la creació d’una nova comissió de quotes atenent a la necessitat de             

respondre preguntes de diverses famílies. 

 

Des de l’AFA s’ha fet una explicació a aquestes famílies de quin és el              

funcionament actual de les quotes. La missió principal del sistema de quota            
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integrada és d’afavorir la inclusió de totes les famílies. Es realitza un pagament             

constant per tal de no generar desigualtats. 

L’escola traspassa 30 euros d’aquesta quota, a l’AFA. D’aquesta manera, l’AFA           

ha pogut aumentar el número de famílies participants i assumir tot el que està              

fent en aquests moments. 

 

A més, l’escola negocia els preus dels llibres de forma global i aconsegueix uns              

preus més competitius. 

 

Desde la comissió s’han treballat les següents accions: 

● llistat de llibres al web 

● distinció entre llibres fungibles i no fungibles (reutilitzables) 

 

 

Des del curs 19-20 es va acordar que l’afa rebia una quantitat fixa de 8.000               

euros. 

 

Es produeixen diverses intervencions de famílies en referència al fet que           

l’escola cobri un import fix a tots els infants ja que no es considera un sistema                

just. S’esmenta també la diferència entre l’import corresponent a la quota de            

llibres d’un infant a un altre en funció de si es tenen o no germans al centre. Es                  

proposen sistemes alternatius a la quota integrada “fixa” que no          

necessàriament passen per la “desintegració” de la quota. 

 

És a dir, es proposa passar d’un model de repartiment intern de la recaptació a               

un model de quota AFA per família + quota fixa per llibres i per classe. 

 

També es produeixen diverses intervencions explicatives del sistema actual i          

defensant-ne el bon funcionament. 

 

Es vota en relació a l’inici d’un procés d’estudi sobre el canvi de quotes. 
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Queda aprovat l’inici d’un procés d’estudi per canviar la quota integrada actual.            

S’anima a les famílies que han motivat el canvi a què participin activament en el procés                

i es conclou que començaran a treballar en aquest sentit. 

 

9. Sobrevinguts 

 

Comença el torn de sobrevinguts. Destaca una pregunta al voltant del viatge de 6è i de                

si enguany es crearà una comissió de pares per dur-lo a terme. Normalment aquesta              

comissió és l’encarregada de les fotografies del curs que es fan cada any als alumnes.               

Enguany i per la COVID-19, les famílies de 6è presents comenten que encara no han               

parlat res al respecte i que informaran a l’AFA quan tinguin més informació. En cas que                

les famílies de 6è no s’encarreguin de fer les fotografies del curs, l’AFA assumirà              

aquesta tasca i realitzarà les fotografies per tal que tots els alumnes tinguin un record               

d’aquest curs escolar.  

 

Es finalitza la reunió.  
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