
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE L’AFA IE SALA I BADRINAS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 12

DATA: 18/05/2021

PER VIDEOCONFERÈNCIA

HORARI: 20:00 a 21:20

Ordre del dia:

1. Celebració 10è aniversari per a les famílies

2. Diners actuals de l’associació (Romanent AFA)

3. Situació econòmica de l’escola

4. Precs i preguntes

ASSISTENTS: Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Anna Martínez, Paco Serrano, Mireia Vázquez,

Anna Subías, Isabel Ortiz, Cristina Ruiz, Juanlu Gil, Martí Tort, Jordi Borrell, Sandra Ferrando,

Àngels Cuadra, Mercè Cama, Noemi García, Susagna Poses, Rosa Farre, Anna Berney, Myriam

del Río, Irene Surià, Mari Carmen de Dios, Sara Giráldez, Mireia Busqué, Ana Peña

EXCUSATS: Marta Teixidó

1. Celebració 10è aniversari per a les famílies

Comença la presidenta fent una valoració positiva de com ha anat el curs, en relació al nombre

de grups confinats, doncs ha anat prou bé en quant gestió de la crisis sanitària dins del centre

amb la col·laboració de mestres i famílies.

Comenta que aquest curs és especial per que és l'aniversari del centre, i també de l'AFA: fem

10 anys!!! Explica que la idea era fer una gran celebració sortint a la rua de carnestoltes i amb

una gran festa de final de curs però, no s’ha pogut degut a les restriccions sanitàries i

d'educació, que no han permès ni permeten a les ampa/afa fer actes presencials multitudinaris

dins dels centres educatius. Explica que el centre segueix les directrius del PROCICAT i del

Departament d’Educació.

És per això, que s'ha de posposar la festa i per posar un punt d’il·lusió i alegria la junta havia

pensat estar al costat de les famílies amb un regal commemoratiu pràctic, i sorpresa si ens ho

permeteu, doncs des de l'AFA no s’ha fet mai cap regal. I per exemple, a d’altres afas es fan

aquests tipus de celebracions i detalls. Segur que vindran temps millors, però no volíem deixar

passar aquest moment tant important, després d’haver passat moments en els que perillava la

continuïtat de l’escola, després de lluitar per tenir espais i més metres, de lluitar per un pati

més gran i fins a aconseguir que es construeixi l’edifici definitiu i ser institut escola.

Per aquest motiu, inicialment, la junta directiva havia pensat que es podrien invertir els diners

del pressupost de carnestoltes, 700€, i la festa de final de curs, 1500€, en un regal per a

commemorar el 10è aniversari i que tots els nens i nenes, mestres/PAS i famílies associades

tinguéssim un record per sempre. Per això es va enviar la consulta a totes les famílies per saber
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si hi estaven d’acord i la seva opinió, doncs per a la junta de l’AFA és molt important l’opinió de

tothom, i volíem que tothom si sentís partícip.

Tot i que, portàvem 90 vots, 73 positius, 13 negatius i 4 vots amb acceptació d'una de les

aportacions, a l’analitzar les respostes ens vam adonar que calia explicar en quina situació ens

trobem. Per aquest motiu, vam aturar la votació i vam convocar l’assemblea extraordinària de

socis i així poder escoltar opinions i resoldre dubtes, abans de tornar a votar si tiràvem

endavant la proposta o no.

2. Diners actuals de l’associació (Romanent AFA)

El tresorer comença explicant que com a associació sense ànim de lucre no podem obtenir

guanys en acabar l’any fiscal, que el saldo hauria de ser 0€.

Aquest any hem tingut menys ingressos i també menys despeses pel que acabarem l’any amb

un saldo semblant al del curs passat. El balanç econòmic es presentarà a l’assemblea ordinària

de socis del curs 2021-22. Actualment tenim pressupost suficient per invertir em millores per la

sala de l'AFA, pel detall i aportació a la festa de 6è (1a i 2a promocions), per fer alguna altra
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xerrada, millores al pati de primària doncs una part ja  s'han invertit en una caseta de fusta que

no hem pogut muntar, i disposem d'un romanent per a d'altres imprevistos no contemplats o

inversions per adequar el futur edifici de l’institut escola i la sala de l’AFA.

Si una partida s’ha d’invertir en alguna altra cosa no pressupostada la junta directiva (o els

socis) pot convocar assemblea extraordinària i prendre una decisió entre tots els socis. O si hi

ha un saldo positiu, pel motiu que sigui, a l’inici de curs es fa el balanç del curs anterior i el

pressupost del curs següent, per comprovar que s’han dut a terme els acords i inversions

aprovades i decidir quines inversions s’han de fer durant el curs. La junta directiva fa la

proposta de pressupost i aquest es sotmet a votació a l’Assemblea Ordinària de Socis.

Per tant, com a junta directiva som els executors dels acords presos en assemblea i/o en junta,

com ara el pressupost aprovat en l’assemblea ordinària de socis del 24 de novembre del 2020.

Si per algun motiu no es pot invertir una partida en allò que s’havia pressupostat, la junta

directiva té l’obligació d’informar i consultar als socis en assemblea en què volen invertir

aquesta partida, on es farà la votació pertinent. Podem reservar una partida per a inversions

futures o que no s’ha gastat, en la proposta de pressupost del curs següent. Però no té sentit

anar reservant diners de les quotes dels socis, aquests diners han de repercutir en els socis ja

sigui, en activitats per a la comunitat educativa, en millores pel centre sempre que es pugui i es

considerin necessàries, a fins solidaris sempre que s’aprovin, i despeses pròpies de l’afa.

S'ha de tenir en compte que l'Associació de Famílies de l'institut escola, cada any ha d'estar

acompanyant les famílies i això no es pot anar posposant. Amb lo qual hem de trobar la

manera de poder fer comunitat.

Tot això, ho hem estat fent amb reunions, consultes, etc però també creiem que el 10è

aniversari no pot passar per alt.

Sobre la partida extra de 700€ pel carnestoltes 2021, aquest any no havíem de sortir però al ser

el 10è aniversari es va decidir i aprovar en assemblea que sí que hi sortiríem, però finalment no

s’ha pogut. Per això, a la reunió de junta del 3 de febrer del 2021 es va parlar d’invertir aquesta

partida extra, que no afectava al pressupost de carnestoltes del curs següent, en la celebració

del 10è aniversari, però que es votaria més endavant entre tots els socis.

Sobre la partida de 1500€ per la festa de final de curs, l’AFA ja tenia pensat fer un detall pel 10è

aniversari i la festa. Però com que el PROCICAT i el Departament d’Educació no ens permeten

fer cap acte multitudinari vam creure oportú consultar als socis si estaven d’acord o no en

destinar tots els diners per un regal commemoratiu per als més de 528 alumnes, 46

mestres/PAS i les famílies associades (un obsequi per soci), menys de 3€ per persona.

3. Situació econòmica de l’escola

La representant de la junta de l’AFA al Consell Escolar explica la situació econòmica de l’institut

escola.

En relació al material escolar, equipaments etc, l'escola ha anat estalviant any rere any i disposa

de diners que ja està invertint i reservant pel futur edifici.

3



Analitzant algunes de les respostes creiem que era necessari explicar en quina situació ens

trobem:

- Sobre millores al pati d’infantil: l’AFA ha comprat una caseta pel pati d’infantil que s’ha

es muntarà quan es pugui. S’han pintat les parts inferiors dels mòduls per a donar més

alegria, s’ha fet una pissarra, el centre ha comprat 2 taules de pícnic petites i una

cuineta nova pel pati. Finalment s’ha posat el toldo, que s’ha pagat amb el pressupost

del centre, que ve de les famílies, per que després de 3 anys ni Ajuntament ni

Generalitat es van posar d’acord en qui l’havia de posar i mentrestant els alumnes no

tenien ombra. Ara la DIBA ha fet una aportació a l’Ajuntament de Terrassa pel pla de

xoc d’Equipament i tant la junta com la direcció hem reclamat que ens paguin el cost

del toldo. Considerem que s’han millores més que suficients i que les joguines es s’han

d’anar renovant.

- Sobre millores al pati de primària: el centre ha comprat dues taules de pícnic més, la

taula que es va cremar estem esperant la resolució de l’assegurança del departament

per veure si ho cobreix. Hem reclamat que es canviï la canasta i que s’hi facin més

millores (jocs magnètics, bibliopati, jocs de terra pintats)...

- Sobre la compra de més joguines per a infantil: el centre està adequant la sala de psico

amb noves joguines pels diferents ambients.

- Sobre reservar els diners: es poden reservar partides per a finalitats concretes, però no

eternament. Per que ho han de gaudir els socis.

- Sobre reservar-ho per fer una festa més gran: la junta no troba massa ètic gastar 3000€
en una festa quan la despesa de les que es fan habitualment oscil·la entre els 1500€ i

per molt que creixi el centre no es creu adient doblar la partida de la festa de final de

curs. Aquí sí que creiem que s’ha de destinar a d’altres finalitats més necessàries.

- Sobre reduir la quota de sortides i material de l’institut-escola: no és un tema que

decideixi l’AFA, és una tema que es vota en consell escolar. I la nostra representant al

consell ja ha demanat que es redueixi la quota. Ara el centre disposa d’un gran

romanent, ha anat reservant diners pel futur edifici però la Generalitat els obliga a

invertir en allò que es necessiti també, no ho poden guardar eternament. A part, ho

han de gaudir tots els alumnes del centre. Per aquest motiu ha anat fent inversions. La

quota no es pot reduir massa perquè sinó no es cobriríen les despeses de material i

sortides.

- Sobre reduir la quota de l’AFA: la quota de la nostra AFA és una de les més

econòmiques de Terrassa, considerem que amb 1500€ la reducció de la quota no seria

una millora substancial.

- Sobre fer una donació per a més material per a l’institut-escola: ara mateix amb les

aportacions de les famílies i l’aportació de l’AFA per a la compra de part del material

socialitzat, el centre no necessita més recursos per part de les famílies.

- Sobre reservar diners per al nou edifici: el centre ja està reservant diners per a invertir

en el que falti al nou edifici, i lluitarem per que la Gene posi el que cal i és

responsabilitat seva.

- Sobre reservar diners per a la nova sala de l’AFA: ja es contempla en la partida

pressupostària corresponent
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- Sobre comprar ordinadors per a secundària: el pressupost de l’afa no dona per a la

compra d’ordinadors per a tots els alumnes, es podria considerar fer una aportació com

es fa amb la socialització de llibres però l’import no és el mateix, amb 1500€ la

reducció del cost pels socis seria mínim. Pel que fa al centre, la direcció ha demanat al

departament que els enviïn més portàtils pels alumnes més desfavorits, si els alumnes

no els poden comprar la direcció els cedeix un per que puguin seguir les classes.

- Sobre comprar els xandalls: la junta de l’afa no pot assumir la compra dels xandalls per

a tots els alumnes hem calculat que seria uns 17.000€, molt més del pressupost de

l’AFA, i amb els 1500€ suposaria reduir 1€ ó 2€ que s’hauria de negociar amb la tenda

evidentment i no totes les famílies són sòcies.

Es comenta que les millores que es facin han de ser en coses que es puguin emportar a l’edifici

nou per que ens queden 3 ó 4 anys i caldrà fer coses quan ens mudem. Per això el centre va

invertint en millores, pensant en que tothom les pugui gaudir, com la compra d’ordinadors

El centre, ara mateix no necessita diners de les famílies, va fent amb el pressupost que té. Tot i

que es fa necessari que sigui el departament d’educació qui inverteixi en els centres públics

posant més mestres i vetlladores, treballadores socials, infermeres...

4. Precs i preguntes:

Pregunten si els diners que es volen invertir en el regal és per que sobren i s’han de gastar en

qualsevol cosa: responem que si haguéssim pogut fer la festa també haguéssim fet un petit

detall, que ja estava contemplat en el pressupost per la festa de final de curs.

Pregunten llavors quin és el motiu de la consulta si ja teníem pensat fer un detall: responem

que ho preguntat per tenir en compte l’opinió de les famílies ja que ho volem invertir tot en un

detall de més valor.

Pregunten si els diners de l’associació s’han de gastar obligatòriament: comentem que els socis

paguen una quota i amb totes les quotes es fa un pressupost on s’inclouen totes les inversions

que es creuen necessàries (millores, material, festes, activitats, interessos del banc...), aprovat

per tots els socis, i que la junta de l’AFA ha d’executar obligatòriament. No trobem ètic cobrar

una quota i no invertir-lo en el que pugui necessitar l’associació o el centre en el cas que ho

necessiti.

Pregunten si es poden anar reservant cada any: comentem que si una partida no es gasta es

pot convocar assemblea i decidir què fer, com s’està fent amb el 10è aniversari, o tornar a

pressupostar al següent pressupost. S’ha d’analitzar el per què no s’ha pogut gastar i el tipus

d’inversió. Si és una reparació o la compra d’un element de joc pel pati per exemple es reserva

al següent pressupost, però si és per celebrar una festa per exemple, es pressuposta de nou, no

es dobla.

Pregunten si s’ha tingut en compte que a la rúa del 2020 es van poder fer més coses per que es

disposava d’una partida més gran de diners i que si es gasten els diners de la rua del 10è

aniversari tindran menys diners per la rúa següent i que no es podran fer tantes coses: Es

comenta que la partida d’aquest curs era extraordinària i que havíen sobrat diners del

pressupost de la rúa 2020 que es reservaríen per la rua 2022. A més a més es comenta que la
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despesa total van ser 1184€ i un cop descomptats els 545€ de les quotes de les famílies, la

despesa per l’AFA va ser de 639€. El que vol dir que la partida estava pressupostada a l’alça i

que no s’havien de preocupar per que ja es teníen en compte aquests diners per la següent

rúa.

Pregunten perquè no es surt cada any a la rúa: expliquem que es va acordar en reunió de junta

16 de març de 2018, que sortiríem a la rua en anys alterns per que així es tindria més temps

per a organitzar la comparsa i un pressupost més ampli. Però que si en té ganes i ho vol

organitzar no hi veiem inconvenient, el que falten són voluntaris que ho vulguin fer cada any.

Pregunten si es poden retornar diners als socis: expliquem que legalment no podem retornar

les quotes.

Pregunten si el mural de fotos que es volia fer està contemplat en el pressupost de 1500€:

comentem que encara no hem demanat pressupostos i que no en sabem el cost, per tant no

sabem si arribarà o no el pressupost. La idea era fer un recull de fotos de totes les famílies per

penjar a l’escola i al futur edifici.

Pregunten sobre el donatiu que s’ha fet a les famílies en risc d’exclusió social: expliquem que

l’escola pública ha de garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els infants i que una de les

missions de l’AFA és vetllar per a que això es compleixi. Expliquem que aquest any s’ha pogut

fer aquest donatiu per als infants en risc d’exclusió social per que algunes famílies de la

comissió de colònies de forma solidària han recaptat més diners del cost de les colònies i per

que ens ha tocat la loteria en certa manera, doncs l’AFA com a dipositària del número de loteria

del sorteig del “Gordo de Navidad” ha cobrat les participacions que la gent no ha anat a cobrar.

Expliquem que hi ha nivells de pobresa i que són casos molt concrets i estudiats de serveis

socials. Que el centre també disposa de mecanismes per ajudar a aquestes famílies però que

els recursos són insuficients. Les colònies formen part del PEC però són voluntàries i el que

s’intenta és que hi pugui anar tothom, tenen beques de les cases de colònies i de diferents

fundacions però no arriba per a tothom. El centre no pot pagar les colònies amb el romanent

del que disposa, per que són diners que majoritàriament provenen de les quotes de material

de les famílies.

Pregunten qui posa el preu de les colònies: Expliquem que és l’escola qui s’encarrega d’aquest

tema i ho defineix la casa de colònies.

Comenten que les colònies de P5 les troben cares i que per què han de portar l’esmorzar i el

dinar a part: expliquem que els alumnes no van a la casa fins després de dinar i que per això

han de dur l’esmorzar i el dinar. S’explica que es fan activitats i que hi ha monitors per a fer-les

a part del, sopar, dormir, esmorzar i dinar del dia següent. A part, aquest any s’han encarit per

que es necessiten més autocars per mantenir els grups bombolla i també es necessiten més

monitors pel mateix motiu. Comentem que ho anotem per parlar al proper cafè tertúlia.

Un cop resolts tots els dubtes es torna a fer la consulta eliminant l’opció de gastar el pressupost

de carnestoltes:
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Estàs d'acord en invertir el pressupost de la festa de final de curs de l'AFA de l'any 2020-2021,

1500€, en un regal per commemorar el 10è aniversari per a tots els alumnes i mestres del

centre, i per a cada soci?

Es fa votació entre els 23 assistents: s’emeten 16 vots: 13 a favor i 3 en contra. Per tant,

s’aprova per majoria de vots a favor la inversió del pressupost de festes, 1500€, en fer el regal

del 10è aniversari, per als alumnes, mestres i socis.

Agraïm a tots els assistents el seu temps

La presidenta tanca la sessió a les 21:20 i per a que així consti n’estenc l’acta com a secretària

Presidenta Secretària
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