ACTA DE LA REUNIÓ
Data:

26/04/2012

Lloc:

Sala de professors

Qui convoca:

Junta actual

Assistents:

Ina, Vanesa, Fani, Susana, Neus, Olga, Marta, Gemma Segura,
Raquel, Mònica i Oscar.

Temes tractats
1. Quota AFA curs 2012-2013


S'explica l'esborrany de pressupost pel proper curs acadèmic:
o

A nivell d'ingressos no es preveu comptar amb cap subvenció ni per part de la
Generalitat ni de l'Ajuntament, per tant l'única entrada d'ingressos serà via quotes.

o

A nivell de despeses es presenta un esborrany tan ajustat com el del curs 20112012, amb un dèficit de gairebé 5.000 €. En el segon punt de l'ordre del dia es
plantejarà si es redueix la principal partida de despesa del pressupost, la
coordinació d'extraescolars.



Les quotes anuals de l'AFA del curs 2011-2012 han estat: 1º fill - 50€; 2º fill - 48€; 3º fill 25€ (la quota del tercer fill es va baixar aquest curs, abans estava en 45€).



Aquest any és el quart any que no es modifiquen (a l'alça) les quotes de l'AFA.



Es sotmet a votació la següent pujada de les quotes anuals: 1º fill - 55€ (increment de 5€);
2º fill - 50€ (increment de 2€); 3º fill - 26€ (increment d'1€).



El resultat de la votació es NO a la proposta de pujades de quota, amb el motiu principal
que degut a la crisi, encara ser una pujada petita, serà difícil per a un número important de
famílies.



Esmentar que a més dels vots presencials es van rebre i presentar a la Junta 10 vots
enviats per correu.

2. Ajust horari de coordinació de les activitats extraescolars


Tal com s'explica en el punt anterior, amb objectiu de minvar el, dèficit del pressupost de
l'AFA del proper curs, es planteja reduir la partida de coordinació d'activitats extraescolars,
reduint el número d'hores contractades a CET10 per tal fi.



Es considera necessari mantenir el servei de coordinació de les activitats extraescolars i es

planteja el següent nou horari que totalitza 18 hores setmanals:



o

Dilluns i dimecres: de 16:00 a 19:00 hores

o

Dimarts i dijous: de 16 a 19:30 hores

o

Divendres: de 16:00 a 21:00 hores

Aquest horari, comença 30 minuts abans de que comencin les activitats i finalitza 30 minuts
després de que acabin. Divendres inclou 5 hores per cobrir els dies que hi hagi partits de
Basket.



El resultat de la votació es SI a la proposta d'ajustar l'horari de coordinació d'extraescolars
a 18 hores setmanals.



Esmentar que a més dels vots presencials es van rebre i presentar a la Junta 10 vots
enviats per correu.



Oscar Alonso explicarà personalment els acords de la Junta d'avui al Raül Gonzàlez
(coordinador de les activitats extraescolars), a la Carmina Campo (directora) i al Xavier
Prats (responsable de CET10).



Al Xavier Prats se li demanarà pressupost per al nou curs 2012-2013 per la funció de
coordinació de les activitats extraescolars, en línia amb un servei de 18 hores setmanals.



Al Raül Gonzàlez se li presentaran prioritzades el detall de tasques de cada comissió que
es consideren importants pel proper curs 2012-2013.

A les 21:15 hores s’aixeca la reunió.
Propera reunió de Junta: Dimarts 15 de maig – 20:00.
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