
Acta junta AFA BR

Assistents: Marta, Miquel, Mariona, Marina, Adriana, Susana, Laura, Marina, Monica,
Jacques, Mireia, Enric (tots els integrants de la Junta)

Data: 2 març 2021

Lloc: virtualment (Jitsi)

Ordre del dia:

1. Subvencions esmenes 2019/2020, reformulacions, justificacions

2. Comissions on falten gent

3. Protocol traducció LCS

4. Assegurança mútua accidents

5. Unificació de les xarxes socials amb l’Escola

6. Junta oberta

7. Proposta de la taula de gent gran al barri

8. Precs i preguntes

1. Es posa de manifest que l’ajuntament ha sol·licitat esmenes a algunes de les subvencions
del 2019. Mariona ho ha parlat amb l’Angèlica qui se’n farà càrrec amb suport de la gent
implicada. En quant a les reformulacions de les subvencions del 2020, en Miquel
comparteix pantalla i es mira la manera de justificar (si es que es pot) diferents partides
sobretot en les sol·licitades per festes on no s’ha pogut fer activitats i on s’havia
aconseguit més subvencions. Després de fer el balanç de cada subvenció s’acorda que es
preguntarà al tècnic i a Torre Jussana, la quantitat que s’ha de justificar de l’import del
projecte i per quina quantitat es obligatori presentar factures, data exacte de presentació
de les justificacions, reformulacions, etc. Se’n encarregarà la Laura.

2. Per la poca gent a les comissions es crea debat de quina manera es pot captar gent amb un
ambient desanimat general. Es fa pluja d’idees: crida desesperada, crida sentimental,
infografies, demanar que la crida vingui des de direcció, fer vídeos, bromes que l’AFA
plega, us de les xarxes socials, pancartes, parlar directament a la sortida de les classes,



etc. Es planteja que pot ser seria millor esperar després de les portes obertes per no influir
en el procés de preinscripcions. Es proposa també traslladar aquestes qüestions a la
propera Junta oberta. També es posa de manifest que totes estem a l’AFA i a la Junta per
intentar acompanyar l’educació dels nostres infants i que el fet de realitzar les reunions i
organització de manera telemàtica crea poc sentiment de grup i pot generar tensions.
S’intentarà que entre les membres de la Junta fem totes esforços per cuidar-nos i
ajudar-nos per poder generar bon ambient.

3. Protocol LCS. Es crea debat de com abordar la necessitat d’intèrpret. Alguns proposen
voluntaris, formar famílies (opció amb poca possibilitat per la immediatesa de la
necessitat actual i la dificultat que explica la Susana a l’hora de tenir fluïdesa), Susana
contactarà amb cicles formatius. Es posa de manifest que amb la creació de la
candidatura, es va apostar per una Junta diversa i inclusiva i que ens esta costant complir
per la dificultat d’obtenir finançament extern. Tot i així com era un compromís de Junta
s’acorda que es realitzaren les despeses necessàries i el canvi de mentalitat
organitzacional (p.e. preveure les reunions amb mínim 15 dies antelació per poder
demanar intèrpret) per poder complir amb la inclusivitat promesa ja que fins ara tot i la
bona voluntat no ha estat sempre així.

4. Assegurança accidents. Des de l’AFA estem pagant assegurança per algunes coses que no
son obligatòries i que ja estan cobertes pel SNS. Amb les recomanacions de l’AFFAC es
canviarà les assegurances per cobrir les obligatòries únicament. Repercutirà en un estalvi
d’uns 400 euros. A partir del proper any aquesta assegurança s’inclourà en el preu de
l’activitat extraescolar.

5. Xarxes socials. Es debat si unificar o no les xarxes socials de l’Escola amb les de l’AFA
per tenir més visibilitat i simplificar la feina. Existeixen opinions diverses al respecte.
S’acorda que segurament és un tema per debatre més endavant o a la comissió de
comunicació i que decideixin elles.

6. Junta oberta. La propera Junta oberta es farà, el 7/04/2021 a les 18h30. La Susana
demanarà intèrpret.

7. Proposta de taula gent gran barri. Es proposa coordinar-ho amb l’Escola.

8. Precs i preguntes: Marina des de la comi de menjador presenta els resultats de l’enquesta
que es va fer a les famílies sobre el menjador. De forma general els resultats son bons
amb algunes àrees a millorar. S’acorda que s’enviarà el resultat general de l’enquesta a les
famílies i a l’empresa i que des de la comissió de menjador es treballaren els punts més
fluixos amb l’empresa per veure com ho poden millorar. Es proposa de fer una enquesta
dues o tres enquestes l’any per veure el progres. D’altre banda de l’enquesta actual es
posa de manifest que les famílies volen més proteïna vegetal. Es farà el canvi
paulatinament.


