Assemblea General Ordinària AFA JUJOL 28/11/2021
Diumenge 28 de novembre 2021
Assemblea en format híbrid: presencial a l’escola i virtual a través de plataforma zoom.

Benvinguda i explicació logística de la sessió híbrida de la Junta AFA.
1.

Intervenció de la direcció del centre: Ivan Trillo
La intervenció de l’Ivan es fa online, a través d’un vídeo fet arribar per ell.
La seva intervenció felicita la col·laboració de l’AFA amb escola i informa sobre la obertura de l’escola de a
les famílies, demanant paciència degut a la situació actual de la pandèmia.

2.

Lectura i aprovació acta novembre 2020
Com que es va enviar adjunta l’acta de l’any anterior amb la convocatòria, es passa a la votació de
l’aprovació, i aquesta queda aprovada per unanimitat. Es fa la votació tant en format presencial com per
format online.

3.

Elecció i renovació càrrecs Junta AFA.
Vicepresidència (ratificació càrrec actual -Israel Carrasco-). Aprovada la ratificació per unanimitat.
Tresoreria (elecció nou càrrec). Presentació candidatures i votació. Hi ha únicament una candidatura,
la Clauci Gasperini, i per tant es procedeix a votació. S’aprova el nou càrrec per unanimitat.

4.

Revisió i actualització Comissions AFA.
S’informa de les activitats fetes a les diverses comissions de l’AFA. Només es traslladen aquells dubtes
que hagin sorgit sobre allò exposat. Per conèixer la informació detallada de cada comissió, la memòria de
comissions està a disposició a la secretaria de l’AFA.
Aportacions i/o dubtes Comissió Colònies:
Es pregunta quan són les colònies organitzades per l’escola, i no es sap donar resposta.
Es pregunta si les colònies AFA són des de P3 i es respon afirmativament. Una mare explica l’experiència
positiva de portar als infants a les colònies des de P3, ja que la cohesió de grup i l’autonomia dels infants
queda molt reforçat.
A la darrera assemblea, es va proposar que les acompanyants fossin de l’equip de monitoratge de l’escola.
Aquesta opció encara no està confirmada, però s’està estudiant.
Aportacions i/o dubtes Comissió Socialització llibres:
Es pregunta si des de l’AFA es podria abordar de forma crítica el contingut o format de llibres i material de
projectes. Es respon que des de l’AFA es fa la inversió econòmica (co-pagament) actuant com a ens
gestor de la bossa de diners, però el contingut forma part del projecte educatiu de centre. Fins el moment
l’AFA no ha entrat en contingut, cosa que no vol dir que no pugui ser així de cara a un futur.
Aportacions i/o dubtes Comissió Extraescolars:
Es pregunta si s’ha plantejat mai oferir un casalet per vacances de Nadal. Es respon que de moment mai
s’ha organitzat, però que es podria estudiar fer-lo en cas que hi hagi demanda real. Caldria primer fer una
enquesta a les famílies per valorar quina és la demanda.
Es pregunta quina és l’empresa que es contracta per fer el casal. Es respon que és l’empresa IPP Valors,
que també és a qui es contracte per un volum gran de les activitats extraescolars.
Es pregunta si hi hauria possibilitat de recuperar les filoestones (sessions de filosofia als migdies).
Es respon que això va quedar atura per la pandèmia, i hi ha intenció de recuperar aquestes sessions, tan
aviat les mesures sanitàries ho permetin. Aquesta activitat la gestiona directament la junta de l’AFA.
Aportacions i/o dubtes Comissió Festes:
Es pregunta explicar què és l’activitat del patge reial, i es respon (desenvolupar).
Es pregunta si el patge reial deixa també un regal per l’aula (algun tipus de material o joc), i es respon que
aquest tipus de regal per l’aula el fan quan es fa el “Cagatió”, i la despesa va a càrrec de la mateixa
escola.

Aportacions i/o dubtes Comissió Sostenibilitat:
Es fa una crida a incorporar més participants a la comissió.
Es demana la participació de les famílies per quan es recuperi la concentració-manifestació de La Revolta
Escolar. Enguany serà el primer divendres de cada mes.
Es demana que les famílies ocupin la calçada al sortir de l’escola, ja que en ser plataforma única les
persones vianants tenen prioritat, i és la manera d’anar conscienciant als vehicles.
Es pregunta sobre les condicions de la prioritat del vianant, i s’explica que el que genera és que els
vehicles baixin la velocitat i reaccions conflictives per part de les conductores.
Es pregunta si a les reunions amb Districte l’escola hi participa, i es respon que la direcció sí que fa
pressió amb la consellera d’educació del Districte.
Es pregunta sobre quines excuses posa el Districte per no tallar Riera Sant Miquel, i es respon que el
Districte considera que Jujol ja té un entorn semi-pacificat.
S’opina que no s’està sent coherent amb quines escoles es pacifiquen i quines no, i es considera que cal
fer més pressió en relació a aquest tema.
Aportacions i/o dubtes Comissió Menjador:
Dimecres de fruita, es reprendran de cara al gener.
Escola participa al projecte d’alimentació saludable, en el marc de capitalitat mundial de l’alimentació
saludable i sostenible.
S’afegeixen dos nous membres a la comissió: Aïda Tarragó i Gerogina Sotomayor.
Aportacions i/o dubtes Comissió Guerrilla:
S’afegeix un nou membre a la comissió: Jordi Sanchís
S’aprova per unanimitat la memòria d’activitats.
5.

Liquidació balanç econòmic exercici anterior 20-21
S’explica el detall de comptes i s’aprova per unanimitat la liquidació de pressupostos 2020-21

6.

Presentació i aprovació pressupost exercici 21-22
Pressupost ordinari 2021-22: aprovat per unanimitat el pressupost ordinari.
Pressupost d’inversions 2021-22: s’aprova per majoria absoluta el pressupost d’inversions.
Es posa de manifest la problemàtica dels co-pagaments a l’escola pública.
Es posa de manifest la problemàtica de l’excedent econòmica de l’AFA.
Pressupost extraordinari 2021-22 (tall carrer):
Es vol continuar tallant el carrer, a partir de gener 2022? 9 a favor / 17 en contra

7.

Assumptes sobrevinguts.
L’escola ha demanat traspassar informació relativa a la gestió dels contactes positius a l’escola: la meitat
dels contactes ha estat a les extraescolars. Això ha interromput la gestió ordinària de l’escola, que com a
escola ha hagut de trucar als caps per fer pcr.

8.

Torn obert paraules.
Anaïs Royo P4. Felicitar a la comissió de comunicació. Considera que la informació sobre l’evolució
acadèmica a P4 no arriba a les famílies, i proposa que des de l’AFA es doni un cop de mà a millorar
aquesta comunicació. Es respon que a la reunió de delegats ja es va traslladar aquesta problemàtica, i
s’està estudiant com donar-hi resposta. Probablement s’enviarà un àlbum / informe sobre l’evolució de
cada alumne de forma més freqüent.
Aïda Tarragó P4. Es pregunta si podria existir una comissió mixta escola-afa, ja que la informació que ha
arribat sobre el que es fa al migdia és pràcticament nul·la. D’altra banda, hi ha la sensació que es mira
moltes pantalles cada dia a l’estona del migdia.

Es respon que des de la comissió menjador es treballava també l’espai migdia, i es proposa reprendre
aquest espai. Es proposa i acorda modificar el nom de la comissió, per passar a dir-se espai migdia, ja que
engloba tant menjador com estona d’activitats.
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