ASSEMBLEA
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D´ALUMNES (AFA)

ESCOLA MALLORCA

ACTA

A la ciutat de Barcelona, el 27 de novembre de 2.019, s’inicia i se celebra l’assemblea a les 21:00 hores,
en segona convocatòria, convocada dins el termini i en la forma escaient, amb la compareixença de 35
persones, de les quals 6 persones són representades per altres presents amb delegació de vot, i amb
l’ordre del dia següent:
1.
Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.
Estructura i organització. Nomenament dels vocals de participació i de 6è. Votació, si s´escau.
3.
Presentació i aprovació de comptes del curs 2018/2019 i presentació i aprovació del nou
pressupost per al curs 2019/2020. Votació, si s´escau.
4.
Vocalia d’aprenentatge. Presentació de memòries curs 2018/2019. Speaker. Colònies. Activitats
extraescolars i augment de quotes. Votació, si s´escau.
5.
Vocalia de celebracions. Presentació de memòries curs 2018/2019. Organització de festes.
Votació, si s´escau.
6.
Vocalia de sostenibilitat. Presentació de memòries curs 2018/2019. Estat actual i actuacions a la
terrassa d´infantil. Adhesió de l´escola a la “Carta de les escoles de Barcelona per un aire net”
d´Eixample Respira. Votació, si s´escau.
7.
Vocalia de participació. Presentació de memòries curs 2018/2019. Votació, si s´escau.
8.
Torn obert de paraula.
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Respecte el contingut de l’acta anterior, és llegida l’acta de l’assemblea anterior i es vota a mà alçada i
s apro a per unanimitat dels presents.
2.

Estructura i organització. Nomenament dels vocals de participació i de 6è. Votació, si s´escau.

La junta és formada actualment per la presidenta, la vicepresidenta, el tresorer, la secretària i tres
vocals.
Es comunica que a final de curs seran baixa Emma Valenzuela Morraja (presidenta), Esmeralda Muriel
Lanau (vicepresidenta) i Rita Requejo Fernández (secretària)).
Es presenta com a vocal de 6è en José Ignacio González Pisón, que és votat a mà alçada i aprovat per
unanimitat dels presents.
Per tant, els càrrecs de la junta són:
Emma Valenzuela Morraja
Esmeralda Muriel Lanau
Luis Falcón Martínez de Marañón
Rita Requejo Fernández
Sara Domènec Ronquillo
Elisenda Sales Sebastià
Diana Bermejo Martínez
José Ignacio González Pisón

Presidenta
Vicepresidenta
Tresorer
Secretària
Vocal aprenentatge
Vocal celebracions
Vocal sostenibilitat
Vocal de 6è

No es nomena el vocal de participació, tot assumint els membres de la junta les funcions de comunicació
i altres pròpies d’aquesta ocalia.

Es manifesta que la directora actual deixa l´escola aquest trimestre escolar.
Es comenta que l´auxiliar administrativa de l´AFA ha sol·licitat un augment de salari per a l´any 2.020 i es
vota a alçada i s´aprova per unanimitat dels presents l´augment de 50 euros nets mensual a partir de
gener de 2.020. Igualment, es vota a mà alçada i s´aprova per unanimitat dels presents apujar el salari
brut de l´auxiliar administrativa d´acord amb l´IPC corresponent també al gener de 2.020.
S´informa que hi ha 443 alumnes i 321 famílies a l´escola Mallorca, i 276 famílies que són sòcies de l´AFA
(45 famílies no sòcies de l´AFA). Per tant, el 86% de les famílies de l escola són sòcies de l´AFA.
3.
Presentació i aprovació de comptes del curs 2018/2019 i presentació i aprovació del nou
pressupost per al curs 2019/2020. Votació, si s´escau.
Els ingressos al curs 2018/2019 han estat de 54.298,57 euros i les despeses de 49.986,38 euros durant el
curs 2018/2019.
En la data 29-06-2018 el saldo era de 71.925,82 euros.
En la data 01-07-2019 el saldo era de 70.158,02 euros.
Es ota a mà alçada i s’apro en per unanimitat dels presents els comptes del cus 2018/2019.
Respecte el pressupost, la pre isió d’ingressos durant el curs 2019/2020 serà de 29.720 euros i les
despeses de 29.688 euros.
Les quotes de socis/es serien uns 19.320 euros.
Hi haurà una pujada de la despesa per l´augment de salari de l´auxiliar administrativa, l´increment
d´honoraris per la professora d´anglès (speaker) i el nou lloguer de pistes esportives.
Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat dels presents el pressupost del cus 2019/2020.
4.
Vocalia d’aprenentatge. Presentació de memòries curs 2018/2019. Speaker. Colònies.
Activitats extraescolars i augment de quotes. Votació, si s´escau.
Es presenten les memòries i s´expliquen algunes de les activitats dels cursos 2018/2019 i de 2019/2020.
Les colònies de 2019/2019 seran el dia 22, 23 i 24 de maig de 2.020 a una casa per 200 persones.
L´activitat extraescolar d´anglès la farà l´empresa Idiomes Tarradellas, empresa escollida per la vocalia,
després d´estudiar altres empreses. Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat que sigui aquesta
empresa qui faci les acti itats d’anglès durant el curs 2019/2020.
Respecte l´speaker, el cost de l´speaker és:
Any 2018/2019
849 euros x 8 mesos (oct – maig) 6.792 euros
Any 2019/2020 1.132 euros x 8 mesos (oct – maig) 9.056 euros
20 h/setmana
La diferència és de 2.264 euros anuals.
Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat que sigui contractada l´empresa Idiomes Tarradellas
durant tot el curs 2019/2020 amb el cost indicat, prèviament contractada durant només el primer
trimestre 2019/2020 per l’apro ació en junta.
Quant a l´activitat de futbol i bàsquet, s´ha hagut de contractar una pista de bàsquet per poder donar el
ser ei, que suposa uns 900 euros anuals aproximadament. Es ota a mà alçada i s’apro a per
unanimitat dels presents que l´AFA assumeix aquest cost durant el curs 2019/2020 , que prèviament
havia estat acordat en junta. Respecte el curs 2020/2021, es vota:

1.- Que el cost de lloguer de pista sigui assumit per les famílies que contracten l´associació esportiva
Eixample (AEE), excepte els usuaris de piscina. Voten a mà alçada a favor 32 persones i abstenció 1
persona.
2.- Que el cost de lloguer de pista sigui assumit per les famílies que contracten activitats extraescolars.
Voten a mà alçada a favor 3 persones i abstenció 1 persona.
Per tant, el cost de lloguer de pista serà assumit per les famílies que contracten l´associació esportiva
Eixample (AEE), excepte els usuaris de piscina.
Quant a la reno ació d’enllumenats del pati, es farà un projecte per part de les famílies d’esports i es
demanaran pressupostos.
Respecte el menjador, diuen que s´han iniciat processos de concurs públic en altres escoles, sense tenir
més informació sobre les intencions de la direcció de l´escola Mallorca.
Surt a debat l’ús de sucre al iogurts amb cert rebuig de pares i mares, que no dels infants, i comentant
que estan en fase d’introducció del iogurt sense sucre.
Hi afegeixen que no hi ha sabó per a rentar-se les mans, que suposa un rebombori general, tot
manifestant algunes persones la voluntat d´instar algun procediment de queixa o reclamació per a què
els infants es rentin les mans amb sabó abans de dinar.
Igualment, es mostra indignació generalitzada per la manca de paper higiènic.
Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat les acti itats de la ocalia.
5.
Vocalia de celebracions. Presentació de memòries curs 2018/2019. Organització de festes.
Votació, si s´escau.
Es presenten les memòries i s´expliquen algunes de les activitats dels cursos 2018/2019 i de 2019/2020.
Les celebracions seran:
P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è

Castanyada
Esmorzar de benvinguda de famílies i gegants
Fira de Nadal i Pastorets
Carnestoltes
Diada de St Jordi
Festa de final de curs
Festa de solidaritat i Marathó TV3
Festa de la llengua materna i escacs

Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat les acti itats de la ocalia.
6.
Vocalia de sostenibilitat. Presentació de memòries curs 2018/2019. Estat actual i actuacions a
la terrassa d´infantil. Adhesió de l´escola a la “Carta de les escoles de Barcelona per un aire net”
d´Eixample Respira. Votació, si s´escau.
Es presenten les memòries i s´expliquen algunes de les activitats dels cursos 2018/2019 i de 2019/2020.
Es comenta que hi ha un superhàbit de 17.000 euros aproximadament en el projecte Repassa´l.
Respecte el projecte d´escoles sostenibles, caldria fer reparacions del jardí vertical; i sobre la terrassa
d´infantil cal iniciar i executar les obres amb un pressupost de 800 euros durant aquest trimestre.
Es vota a mà alçada i s´acorda per unanimitat dels presents que l´AFA s´adhereixi a la “Carta de les
escoles de Barcelona per un aire net” d´Eixample Respira.

Es demana espai per bicicletes i patinets.
Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat les acti itats de la ocalia.
7.

Vocalia de participació. Presentació de memòries curs 2018/2019. Votació, si s´escau.

Es presenten les memòries i s´expliquen algunes de les activitats dels cursos 2018/2019 i de 2019/2020.
Inclou:
1.- La comunició a les famílies (butlletins, web, etc,...)
2.- Xarxa d´AFAs
3.- Delegats/des (mínim 1 reunió anual)
Es ota a mà alçada i s’apro a per unanimitat les acti itats de la ocalia.
8.

Torn obert de paraula.

es dóna per nalit ada la reunió de l assemblea a les 24:15 hores a Barcelona el dia 28 de novembre de
2.019.

Emma Valenzuela Morraja
Presidenta

Rita Requejo Fernández
Secretària

