
ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFI 
DIA: Dimecres 15 de febrer 
HORA: A les 18.30 
LLOC: Carrer Calàbria, 262 
  
Famílies assistents => 27  
Vots delegats => 11  
  
1.     DEBAT I VOTACIÓ - (45 min) 

  
a. Aprovació pressupost AFI (15 min): presentació de pressupost i proposta de            

distribució entre les partides aprovades en l’anterior assemblea. 
 
 
 Import 

Ingressos 4,200.00 € 

Quotes 2,500.00 € 

Subvencions 1,700.00 € 

Despeses 4,200.00 € 

Comissió Tesoreria 147.50 € 

Comissió Festes 614.50 € 

Comissió Reivindicativa 140.00 € 

Comissió Menjador - € 

Comissió Neteja i Manteniment 885.63 € 

Comissió Comunicació 130.00 € 

Comissió Acollida 300.00 € 

Formació i acompanyament   

Famílies 350.00 € 

Imprevistos 350.00 € 

Aportació Escola 700.00 € 

Part Subvenció Curs 2017 - 2018 582.37 

 
  

- Explicació per part de la comissió financera el desglossament dels pressupostos           
de cadascuna de les comissions. 

o La Comissió de Manteniment explica el perquè de la gran quantitat de             
pressupost que necessita en comparació amb les altres comissions: s’ha          
de fer una primera despesa important d’eines, ja que l’escola no en té i              
el Consorci no en facilita, segons es va confirmar con Lia. 

- Les famílies demanen alguns aclariments 
o Hi ha dubtes en relació a què es fa si no ens atorguen la subvenció                

inclosa en el pressupost. En un principi, les famílies que han treballat la             
subvenció comenten que el més probable és que s’atorgui, però es           
desconeix l’import final. 



o La Comissió Financera proposa que, en cas que no ens atorguin la             
subvenció, es refarà el pressupost i es tornarà a presentar en           
Assemblea per a la seva aprovació. 

-       VOTACIÓ: S’aprova la proposta presentada? 
Abans d’aprovar la proposta, algunes famílies demanen debatre el tema de la            
ràtio ja que, sota el seu punt de vista, el resultat d’aquest debat pot fer que el                 
pressupost presentat s’hagi de modificar per incloure una partida de          
contractació de personal. 

  
b.    Ràtio (30 min): 

Exposició del tema: Després que diverses famílies hagin plantejat a inici de curs la              
necessitat d’avaluar vies per abaixar la ràtio a la nostra escola, es va obrir un               
procés participatiu per a fer propostes. Aquestes propostes es van agrupar en tres             
grans blocs (voluntariat de famílies, alumnat de magisteri en pràctiques i           
contractació de personal extra per part de l’AFI) i es van fer arribar a la direcció de                 
l’escola, que ens va respondre que els dos primers blocs no els veien viables en               
aquests moments, però que podien ser opcions a plantejar en un futur, quan             
l’escola i el projecte estiguessin més consolidats. Sobre el tercer bloc ens van             
respondre que aquesta era “una decisió de l’AFI”, i que si es tirava endavant amb               
aquesta tercera opció, aquesta havia de ser una aposta sostinguda en el temps.             
Veure el detall de la resposta de la direcció de l’escola i de la proposta inicial de la                  
coordinadora a l’assemblea del 12/12/2005  fent click aquí . 
 
No obstant, les famílies interessades van demanar en la darrera assemblea que            
s’obrís un debat sobre aquesta qüestió a la propera assemblea i que fos en aquest               
espai on decidíssim què fer com a famílies al voltant de la ràtio. És per això que es                  
va a posar com a punt a l’ordre del dia de l’Assemblea. 

  
Es planteja el debat i posterior votació en relació a la pertinència o no de contractar                
personal extra per part de l’AFI per reduir la ràtio. La pregunta concreta és: Volem               
com a AFI contractar personal extra per reduir la ràtio o no? 
  
- Arguments en contra de resoldre el tema de la ràtio a través de la               

contractació de personal extra per part de l’AFI 
Vessant ideològica 

➢ Diverses famílies manifesten que si contractem a un/a professional per          
reduir la ràtio, estem fomentant una pràctica que consisteix en substituir           
la responsablitat de l’administració, que és qui té l’obligació de garantir           
una educació pública de qualitat.  

 
➢ Es comenta que la lluita per la qualitat educativa i per la reducció de les               

ràtios ha ser en xarxa amb altres AMPA’s i amb la FAPAC, no             
contractant personal extra des de les AMPA’s que s’ho poden permetre. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9m9jdWePBo6Tk9obDdjcWtta1E/view?usp=sharing


➢ Es diu que si la solució a la ràtio la fa cada AMPA a cada escola, de                 
forma individual, contractant personal extra, es produeix una diferència         
entre escoles públiques on hi ha AMPA’s amb capacitat adquisitiva per           
pagar personal extra i escoles públiques on les AMPA’s no tenen           
aquesta capacitat adquisitiva, fomentant així la segregació dins l’escola         
pública o la concertació encoberta dins la mateixa pública. 

 
➢ Es comenta que decidir la contractació de personal per part de l’AFI i             

incloure-ho com un cost addicional a la quota, pot actuar de fre per a              
famílies que vénen a conèixer l’escola i que tenen una capacitat           
adquisitiva baixa, fent que pugui ser un element que els porti a no posar              
l’escola Entença com a primera opció. Es diu que l’escola pública ha            
d’estar oberta a tothom. 

 
➢ Algunes famílies comenten que no volen una escola bombolla, on no hi            

hagi diversitat de famílies, perquè el cost de pagar personal extra           
“explusi” o desincentivi aquelles famílies amb menys capacitat        
adquisitiva. 

 
➢ Diverses famílies també recorden, que en el moment de fer la inscripció            

i optar per l’escola pública, tothom era conscient que la ràtio és de 1/25 i               
que l’escola pública té coses molt bones i altres no tant, però que la              
forma de resoldre-les, no pot ser des de la solució individual i parcial de              
cada AMPA. 

 
➢ Es comenta també que contractant una persona extra no es resol el            

problema de fons.  
 

➢ Es recorda que, en el futur com a escola, podrem emprendre altres            
estratègies per reduir la ràtio que estan inspirades en la força i el             
compromís de la comunitat; no en la força/poder adquisitiu de les           
famílies. Aquestes estratègies són el voluntariat de famílies o l’alumnat          
en pràctiques, que probablement seran opcions viables quan estiguem         
més assentats com a projecte i escola.  

 
➢ Es recorda que la Direcció de l’escola, en diferents ocasions en què            

s’ha parlat d’aquesta qüestió i se’ls ha preguntat, no han traslladat mai a             
l’AFI que sigui una necessitat de l’equip pedagògic. En canvi, sí que han             
sol·licitat a l’AFI ajut econòmic per a la formació i acompanyament a            
famílies.  

 
Vessant econòmica 
 
➢ Algunes famílies plantegen la necessitat de garantir les mateixes condicions          

laborals per a la persona contractada com a persona extra per part de l’AFI,              
que per a la resta de l’equip pedagògic de l’escola, encara que les fonts de               



contractació siguin diferents, en base al valor d’igualtat que volem fomentar           
com a associació de famílies. I es comenta que això té un cost molt alt. 

 
➢ Contractar a una persona extra té un cost important i és un plantejament a              

llarg termini que s’hauria de fer amb una escola i un AFI més consolidada.              
Actualment la capacitat pressupostària de què disposem és de 2.500€          
provinents de les quotes. 

 
Vessant pràctica 
 
➢ La incorporació d’una persona en aquest curs arriba tard i no resoldrà el tema              

de manera immediata per aquest curs.  
 

➢ Serà difícil gestionar-ho com a AFI ja que no és pot plantejar l’obligatorietat             
de pagar a aquesta persona professional, però en canvi se’n beneficiarien           
tots els infants... Com ho gestionaríem? Dins o fora de la quota? I si una               
família no paga però es beneficia de la contractació, què passa? 

 
  

- Arguments a favor de resoldre el tema de la ràtio a través de la              
contractació de personal extra per part de l’AFI 

 
➢ Diverses famílies apel·len el dret dels nostres fills a rebre una educació de             

qualitat. Expliquen que els nens de 0 a 7 anys necessiten màxima atenció pel              
seu correcte desenvolupament i ocupar-nos des de l’AFI de reduir la ràtio és             
una responsabilitat que hem d’assumir. 

 
➢ Es comenta que l’equip directiu necessita suport, tot i que no el demani             

obertament. Comenten que hi ha infants que es perden. 
 

➢ Es planteja que de la mateixa manera que ho fem amb les acollides, es              
podria contribuir al desenvolupament del projecte educatiu contractant        
personal extra per a la reducció de la ràtio. Sobre aquest argument es respon              
que la decisió que es va prendre en assemblea de fer una aportació extra a               
acollides es va fer amb la condició que aquesta situació era excepcional            
d’aquest curs per ser una escola de nova creació amb menor nº d’alumnat             
que altres centres. I que si l’any que ve persistia, en assemblea es tornaria a               
decidir si l'aportació a acollides seguia sent pertinent o no. 

 
➢ Sorgeix un comentari en contra de l’argument sobre la igualtat, exposant que            

si tinguéssim en compte el criteri d’igualtat s’haurien de suprimir comissions           
que no són del tot necessàries com és el cas de la de festes, per exemple. 

 
➢ Respecte l’argument econòmic en contra de la contractació de personal extra           

per part de l’AFI, es diu que no s’ha fet cap estudi de viabilitat que demostri                
que és una opció inviable. 



 
Després de més de 40 minuts de debat i veient que el debat segueix sobre els                
mateixos punts, algunes famílies replantegen el tema a sotmetre a votació i es             
proposa que es creï una comissió dedicada a explorar la viabilitat econòmica de la              
contractació de personal extra per part de l’AFI per reduir la ràtio.  
 
Altres famílies consideren que no és adequat decidir crear una comissió que estudiï             
la viabilitat econòmica de contractar personal per reduir la ràtio, si abans no hem              
decidit en assemblea si volem que sigui una línia d’actuació que volem emprendre             
com a AFI. 
 
En aquest punt, hi ha algunes veus que apunten que les comissions que creem com               
a AFI no tenen perquè aprovar-se en assemblea. Sorgeix el comentari de que si hi               
ha gent que vol impulsar alguna línia de treball o estudiar-ne la pertinença, que creï               
una comissió encara que no s’hagi votat en assemblea. Aquest punt no és resol. 
 
Finalment s’acorda votar la pregunta: Estem disposats a assumir ara el tema de             
la ràtio com a AFI contractant a una persona?  

- VOTACIÓ: Estem disposats a assumir ara el tema de la ràtio com a AFI              
contractant a una persona? 

SI => 7 
NO => 24 

BLANC => 4 
 

En paral·lel es decideix crear una  comissió que ha d’estudiar la viabilitat i 
presentar un informe amb propostes i dades per valorar si es possible la 
contractació de personal extra per part de l’AFI de cara el curs 2017/2018. 
 

Comissió ràtio 2017/2018 => Maria Rama 
 

Es procedeix a la votació del pressupost que havia quedat ajornada i s’aprova             
la proposta presentada 
 

SI => 29 
NO =>0 

BLANC =>6 
 
2.     DEBAT I SONDEIG (15 min) 

Espai de migdia: les famílies viuen com un problema que als infants després de dinar               
no se’ls acompanyi directament a dormir, sinó que poden escollir entre anar a dormir,              
anar a descansar o anar a jugar? 
 
Algunes famílies exposen la seva preocupació i malestar perquè els seus fills, quan es              
queden a dinar a l’escola no poden dormir ni descansar i això fa que a la tarda estiguin                  
molt cansats i no estiguin bé, donant-se casos d’infants que han caigut al parc des d’un                
tobogan, o infants que s’han adormit anant cap a casa caminant a la sortida de l’escola.                



Aquestes famílies comenten que s’han dirigit i han parlat vàries vegades amb l’Helena,             
coordinadora de l’espai de migdia, i que abans de Nadal, en alguns casos s’havia              
aconseguit que el seu fill/a descansés, però que a la tornada de les vacances de Nadal                
el problema ha reaparegut amb més força. 
 
Altres famílies comenten que els seus infants no dormen ni descansen al migdia, però              
no veuen que els afecti negativament. 
 
Davant d’aquest context, en què hi ha famílies que pateixen perquè els seus fills              
necessitarien descansar i no ho fan i altres famílies que no veuen que aquest fet afecti                
als seus infants sorgeix el debat sobre si la solució ha de ser que els acompanyin a tots                  
a dormir. En el debat i parlant d’aquesta qüestió hi ha famílies que comenten que no els                 
semblaria lògic passar ara o el curs vinent a acompanyar tots els infants a dormir i                
descansar, perquè n’hi ha que no volen i no ho necessiten. També es comenta que               
aquesta és una decisió pedagògica i que no ens correspon a les famílies decidir sobre               
aquesta qüestió.  
 
Decidim que les famílies afectades escriuran a l’adreça de l’AFI donant-nos el seu nom i               
el de seu fill/a i que l’Oriol i la Mariona, amb aquesta informació, ho parlaran amb la                 
Direcció de l’escola perquè puguin dimensionar el problema i buscar-hi solució com a             
equip pedagògic.  
 
Sobre aquesta qüestió la Direcció de l’escola ha enviat un e-mail a totes les famílies el                
20 de febrer, amb un nou plantejament pels infants que volen descansar o dormir              
després de dinar i per aquells infants que les famílies detecten que ho necessiten.              
Aquesta proposta neix de les preocupacions que les famílies ja han anat comentant a              
l’Helena i la Direcció de l’escola i el que com a AFI hem fet arribar. Totes les famílies                  
que vulguin que als seus infants se’ls acompanyi a dormir i a descansar, han d’escriure               
a l’Helena (hperez@valorsipp.com). Entenem que amb aquesta proposta, la petició          
acordada en assemblea, queda resolta. 
 
 

3.     INFORMACIONS (30 min): 
 

a.     Comissió de nova ubicació (10 min) 
 
La comissió de nova ubicació explica que estem en un moment de molts rumors,              
moltes reunions i poques certeses. El mes de febrer es decidirà si es tanca la presó                
model i per tant és probable, que durant els mesos d’abril/maig la comissió ens              
pregunti en assemblea per quina ubicació volem lluitar: antiga presó model o escola             
industrial (que era la opció que semblava més plausible fa uns mesos). 
 
El 20 de febrer, dies després de l’assemblea de l’AFI, el Conseller de Justícia ha               
anunciat el tancament de la presó model pel mes de juny de 2017:  
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/preso-modelo-deixara-dingressar-re
clusos-marc-per-tancar-les-seves-portes-juny-5848987 

mailto:hperez@valorsipp.com
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/preso-modelo-deixara-dingressar-reclusos-marc-per-tancar-les-seves-portes-juny-5848987
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/preso-modelo-deixara-dingressar-reclusos-marc-per-tancar-les-seves-portes-juny-5848987


 
Per altra banda, la comissió de nova ubicació i la comissió reivindicativa faran una              
reunió amb la direcció de l’escola per definir un mapa comú d’actuació i estratègia              
compartida d’incidència amb el consorci d’educació de Barcelona.  
Es comenta també que durant el mes de febrer s’estan negociant pressupostos i             
places en el marc del consorci d’educació de Barcelona i que serà durant aquest              
mes que es decidirà si l’escola Entença passa a ser de nou de dues línies o de tres.                  
La directora del consorci va anunciar fa unes setmanes, que s’obrien noves escoles             
a l’eixample i que l’escola Entença tornaria a ser de 2 línies, però en declaracions               
posteriors, ha rectificat aquestes declaracions i no està del tot clar.  
 

b. Comissió de menjador 17-18(10 min) 
 
La comissió de menjador 17-18 ha estat parlant amb Valors per buscar noves             
opcions de catèring pel curs vinent. Inicialment, Valors havia fet la proposta            
d’assumir ells el servei de cuina i el catèring, però en aquests moments sembla que               
aquesta opció no és possible. 
 
Per aquest motiu, la comissió de menjador, a més de tenir la opció de Nabibi, està                
buscant nous catèrings i una opció podria ser Natural Cuina, el servei de catèring              
que tenen actualment a Congrés Indians.  
 
En paral·lel van llançar una enquesta a les famílies perquè valoréssim Valors i             
també Nabibi i n’està analitzant els resultats. Quan els tinguin més treballats, ens             
donaran feedback i ens informaran dels següents passos que es plantegen.  
 
Recorden que aquesta comissió és una comissió mixta, però que funciona una mica             
diferent de les altres comissions mixtes, ja que la gestió de tot el servei de migdia                
l’assumirà l’AFI i per això, la Direcció de l’escola intervé en la supervisió del              
monitortage i de l’enfocament pedagògic de l’espai de migdia, i no en les qüestions              
relacionades amb el catèring.  
 
La comisisó comenta que de moment en el pressupost de l‘AFI no han previst cap               
partida econòmica per a la seva comisisó, però que tenen ja identificat que a la               
“cuina” de l’escola faltarà material (plats, gots, recipients, etc) i també alguna            
càmera refrigeradora i que això tindrà un cost econòmic. La idea de la comissió és               
que aquestes costos siguin assumides per l’empresa de catèring (es vol incloure            
dins el conveni), però si no s’aconsegueix incloure en el conveni, haurem de veure              
com fem front a aquestes despeses com a AFI. 
 
Una mare pregunta si es pot demanar al consorci que ens facin una cuina en un                
mòdul, però la comissió respon que ho han consultat i que sembla que no està               
permès tenir cuina en escoles en mòduls.  
 
 
 



c. Consell Escolar (10 min) 
 

La Mireia, representant de famílies al Consell Escolar, explica què s’ha tractat i             
decidit en les 2 reunions que hi ha hagut fins ara del Consell Escolar: 
 
1ª reunió (12 desembre 2016)  
 

● Es va constituir el Consell Escolar que el formem: La Lia (presi), la Mireia 
(secre), les tres Mestres (claustre), la Mercè (personal d’administració), Imma 
(ajuntament), Mieria carós i Mariona Puigdellívol (representants de famílies) i 
Oriol Duran (representant de l’AFI).  

● Es va crear la comissió econòmica (la formen la Lia,la Mireia, l’Oriol i la Laia) 
● Es va formalitzar la cessió de la gestió de menjador a l’AFI. 
● Pressupost menjador: es va decidir mantenir el preu de 6,10€ per dia i infant i 

l’esporàdic es va modificar per passar a ser de 6,80€. Aquesta decisió es va 
prendre després d’haver fet un sondeig entre les famílies en la nostra última 
assemblea.  A què es destinarà el romanent es decidirà mitjançant votació de 
tota la comunitat, ja que  com que és una decisió que no es pot prendre al 
Consell Escolar. 

● Es decideix que la comissió mixta PEC-Carta de compromís que ha començat 
a treballar el 2on trimestre, establirà els criteris per les extra-escolars a 
l’escola Entença 

● S’aprova el calendari escolar 16-17 i les jornades intensives de juny i nadal. 
● Es parla de possibles horaris pel curs vinent i s’acorda fer un sondeig entre 

les famílies i es decidirà a la reunió del consell escolar del mes de juny. 
● S’aproven les normes d’organització i funcionament del centre 
● Es demana als representants de l’AFI i de les famílies (Oriol, Mireia i Mariona) 

que investiguin quotes de material que paguen altres escoles. 
● Els representants de famílies i de l’AFI, aprofitant que hi ha la Imma, per part 

de l’Ajuntament, comenten la preocupació per la ubicació definitiva de l’escola 
i per possible estructuralització de la tercera línia. 

 
2ª reunió (25 gener 2017) 
 

● Aprovació de la liquidació del 2016 
● Aprovació del pressupost 17-18, que és més alt que el 16-17 perquè l’escola 

s’ha presentat a un programa de suport a centres nous que ha obert el 
consorci, i ens han concedit diners. 

● Aprovació de la partida de material pel curs vinent, que serà de 250€ i es farà 
en dos pagaments: un primer pagament de 200€ el juny 17’i un segon 
pagament de 50€ el gener 18’. 

● Una vegada acabada la reunió del Consell Escolar i de manera informal, es 
parla de la manera de fer arribar inquietuds de les famílies als representants 
de famílies al Consell. La proposta que acordem és la següent:  

 



➔ Les famílies poden fer arribar a les representants de famílies i al 
representant de l’AFI, qualsevol tema que vulguin que es tracti al 
Consell Escolar per escrit explicant el tema i indicant els noms de les 
famílies. Els e-mails de contacte: Mireia → mcaros.sirn@gmail.com 
Mariona → marico8400@hotmail.com Oriol → orioldur@gmail.com 

 
➔ Les famílies poden fer arribar els temes, exposant-ho en les 

assemblees de l’AFI. 
  

també definim la seqüència d’espais de debat/informació previs a les reunions 
del Consell Escolar: 

➔ Sempre que sigui possible, s’intentarà que 3-4 dies abans d’un 
Consell Escolar puguem tenir assemblea de l’AFI per sondejar 
l’opinió de le sfamílies sobre temes que es decidiran en la reunió del 
Consell Escolar. 

 
➔ Si no hi pot haver assemblea, intentarem que hi hagi reunió de la 

coordinadora 3-4 dies abans d’un Consell Escolar. 
 
● Es pregunta si ha algun pare, mare o familiar amb coneixements de disseny 

web que vulgui ajudar a la Mireia a crear la web definitiva de l’escola, que es 
farà quan tinguem nom definitiu. No surten persones voluntàries i es decideix 
que es farà la crida també via FB, taulell físic i newsletter.  

  
  
4. PRECS, PREGUNTES I NOVES PROPOSTES (15 min) 
 

La Helena Lafuente explica que amb altres famílies ha sorgit la idea de crear un grup de                 
criança pels fills petits de les famílies de l’escola. Aquest grup de criança estarà fora de                
l’escola i no portarà el nom de l’escola. És una iniciativa d’algunes famílies. 
 
L’AFI, ajudarà a difondre la iniciativa i a posar en contacte les famílies interessades a               
través del FB i la newsletter, perquè puguin autoorganitzar-se i impulsar el grup de              
criança.  
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