
AFA MEDITERRÀNIA
Av. Jocs Olímpics, 11

08840 Viladecans

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE FAMÍLIES SÒCIES
(SESSIÓ EN LÍNIA)

Data: Dimecres 10 de novembre 2021
Hora: 18:30h
Lloc: Enllaç reunió en línia
https://meet.google.com/rro-ryqp-hjp

Ordre del dia:
1. Presentació equip
2. Aprovació de l’estat econòmic curs 2021/2022
3. Aprovació del pressupost i pla d’activitats 2020/2021
4. Extraescolars i menjador
5. Continuïtat
6. Precs i Preguntes

RESUM ACORDS
1. Presentació equip. La reunió comença amb la presentació de noves incorporacions als

equips de treball d’activitats i esdeveniments. S’anima a les famílies a participar activament
en la vida de l’escola a través de la participació en els grups de treball de l’AFA i també a
través del Consell Escolar. S’agraeix la implicació de totes les famílies.

2. Tancament econòmic curs 2020/21. Es presenta l’estat de comptes i famílies sòcies del
curs passat. Es detallen els projectes que es van desenvolupar durant el curs i l’afectació
que va patir la programació planificada.
Pel que fa al balanç econòmic s’explica el motiu de la diferència entre els moviments de
tresoreria (ingresos rebuts - despeses pagades) i el resultat real de l’exercici (ingresos
corresponents al curs actual - despeses corresponents al curs actual).

El nombre de famílies sòcies es va veure molt afectat per la crisi derivada de la pandèmia.
El tancament econòmic s’aprova per unanimitat.
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BALANÇ ECÒNOMIC 2020/21

DESPESES

Despeses Covid (extraordinària*) 1.032,10 €

Comiat 6è 839,46 €

Comissions 0,18 €

Guardians de les festes 446,47 €

Comunicació (web i telèfon) 158,14 €

Llibres amb valor (col·laboracions escola) 907,86 €

Esmorçar Nadal (col·laboracions escola) 72,90 €

Taxes i gestions 230,30 €

TOTAL DESPESES 3.687,41 €

Els ingressos rebuts el curs passat corresponents a altres exercicis són: l’ingrés del 80% de la
subvenció per la realització de la Rua 2019/20, l’ingrès del 20% restant de pagament de la
subvenció per la realització de la Rua 2018/19, i l’ingrés de les quotes de les famílies que es van
donar d’alta per realitzar el casal d’estiu 2020/21 (les quotes corresponen al curs actual 2021/22).

INGRESOS

Quotes famílies 20/21 1.280,00 €

Subvenció Covid 100%* 814,61 €

Subvenció Educació 100% 555,00 €

Total ingresos 2020/21 2.649,61 €

Ingresos altres exercicis:

Ingrés subvenció 80% Rua 2019/20 480,00 €

Ingrés subvenció 20% Rua 2018/19 120,00 €

Quotes de famílies sòcies 2021/22 380,00 €

TOTAL INGRESSOS 3.629,61 €

Pel que fa al nombre de famílies sòcies del curs 2019/20, van representar un 41,17% del total de
famílies de l’escola (durant el curs anterior, aquest % va ser del 58%)
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3. Aprovació del pressupost i el pla d’activitat de 2021/22

Es fa menció que el nombre de famílies sòcies a data 21/10/2021 és de 95. Es recorda que
enguany hi havia una bonificació voluntària del 50%, d’aplicació extraordinària per a les
quotes del curs passat. S’agraeix les famílies que han decidit pagar el 100% que han estat
la gran majoria.

Pla d’activitats. S’indiquen els projectes en els quals es pretén treballar aquest any i el
pressupost que se’ls hi assigna. Pel que fa al pressupost, s’expliquen les dues subvencions
extraordinàries sol·licitades: una per despeses de digitalització i altre corresponent a la
bonificació de l’import del casal d’estiu als infants de Viladecans. Ambdues subvencions
cobreixen el 100% de la despesa per a la qual s’atorguen.

PLA D’ACTIVITATS
● Casal d’estiu
● Extraescolars
● Menjador
● Llibres amb valor (2a edició)
● Sopar de Germanor
● “Guardians 2” (dinamització)

● Alçadors transport segur
● Col·laboracions amb l’escola
● Tallers famílies
● Comiat 6è
● Continuïtat

PRESSUPOST - CURS 2021/22

PREVISIÓ DESPESES

**Despeses Digitalització (extraordinària) 800,00 €

Comiat 6è 600,00 €

Guardians de les festes / festes Rua 800,00 €

Despeses corrents (taxes, comunicació...) 400,00 €

Col·laboracions (Llibres amb valor, alçadors) 1.200,00 €

*Casal 2020/21 1.700,00 €

TOTAL DESPESES 5.500,00 €

PREVISIÓ INGRESOS

**Subvenció digitalitació 800,00 €

Subvenció educació 500,00 €

*Subvenció casal 2020/21 1.700,00 €

Quotes famílies 1.800,00 €

Romanents 700,00 €

TOTAL DESPESES 5.500,00 €

El pressupost i el pla d’activitats per al curs 2021/22 s’aproven per unanimitat.
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4. Extraescolars i menjador

S’explica la situació de les extraescolars. Han tancat grup totes les activitats excepte
cinema i ball modern. Robòtica infantil i Teatre no han sortit però estan pendents de
tancament de grup per poques inscripcions.
S’agraeix l’escola la seva col·laboració amb l’acompanyament dels infants a la zona de
recollida dels infants que fan extraescolars.

Pel que fa a menjador, s’explica que hi ha un canvi en els menús per a fer-los més
saludables i adaptar-los a la nova guia de l’Agència de Salut Pública. La guia es por
consultar aquí: https://ja.cat/guiamenjador

S’explica que els menus durant el novembre han patit menys canvis per ajudar als infants
amb la transició, però que a partir de desembre tornaran a incloure més opcions
saludables i sostenibles.
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5. Continuïtat
Ruben de la Cruz, vicepresident i vocal de Continuïtat de l’AFA, explica l’evolució que està
seguint el projecte de construcció del nou institut escola i el seguiment que es fa des de
la comissió de continuitat.

Es recorda que l’equip assisteix de forma periòdica a les Comissions d’Educació del
Parlament, manté contacte directe amb els representants de tots els partits polítics dins la
comissió per tal de donar visibilitat l’escola i reivindicar el compliment dels compromisos
que els polítics van adquirir amb l’escola.

Així mateix, hi ha una reunió pendent amb Serveis Territorials del Baix Llobregat,
demanada per reclamar la consolidació del projecte de construcció amb l’inici de les
actuacions pertinentsm així com la reanudació del procés participatiu per la definició del
nou edifici, entre d’altres demandes de les famílies.

6. Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes

Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 19.05 h.
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