Acta de l’Assemblea Ordinària de l’AFA 9d4t de 19 de juny de
2017.
Data: 19 de juny del 2017
Hora: 18:00 hores
Caràcter: Ordinari
Lloc: Escola 9d4t
Assistents:
Laura Artacho
Pere Garcia
Eva Maria Trias
Silvia Planella
Laia González
Alicia Serrano
Rocío Rodríguez
Oriol Bel
Jenny Povey
Núria Frigola
Lara Lorenzo
Anna Sánchez
Eva Álvarez
Judit Murillo

Goretti Pijoan
Cristina Sánchez
Eva Lucas
Marta Vila
Pili Arnal
Àngels Huertas
Cristina Martínez
Elena Borrego
Imma Brao
Salvador Ferres
Anna Teixidor
Yolanda Roldan
Cristina Valentí
Eduard Sánchez

Elena Soler
Estefania Yañez
Mariona Vicente
Sandra Pozo
Cristina Guardiola
Silvia Bellido
Dani Gómez
Eva Tops
Joan Donat
David Puigdemont
Enric Delgado
Ricard Turon
Francesc Pérez
Anna Torrent

Ordre del dia:
1. Liquidació de l’exercici 2016 - 2017 i estat de comptes de
l’Associació.
Enric com a tresorer de l’associació presenta la liquidació de l’exercici 2016 2017 de l’AFA 9d4t.
El tresorer presenta la liquidació provisional ja que l’exercici 2016 - 2017 s’inicia
en data de 15 de setembre i encara queden conceptes per pagar.
S’adjunta a la present el document realitzat per la tresoreria amb la liquidació.
En relació a les pèrdues que ha esdevingut el Casal de Setmana Santa,
membres de l’Assemblea proposen que de cares en el futur, en cas que una
activitat surti deficitària cal deixar-la de fer, sense que la resta de famílies de
l’escola hagin d’assumir el cost.
Així mateix cal valorar la possibilitat que les famílies que s’esborrin d’una
activitat a la qual ja s’han apuntat han d’assumir el cost de la seva decisió.
Elevada la liquidació a votació de l’Assemblea s’aprova per unanimitat.

2. Presentació del pressupost i aprovació per al curs 2017 - 2018.
El Tresorer presenta a l’assemblea el pressupost de cares a l’exercici 2017 2018 que s’adjunten en document a part.
Elevats els pressupostos a votació de l’Assemblea s’aproven per unanimitat.
S’informa a l’assemblea que, per un millor funcionament de la tresoreria
s’aposta per un canvi de funcionament.
Concretament, a dia d’avui l’escola del pressupost anual de l’AFA, va gastant
d’aquest a mesura que necessita. Aquests extrems suposen disfuncions entre
escola i tresoreria ja que en algunes ocasions l’escola ha necessitat partides
pressupostàries i no ha tingut a mà als tresorers per tal de fer-los arribar els
diners.
És per això que es proposa a l’Assemblea lliurar una quantitat a principis de
curs de 2000 euros a l’escola per tal que siguin ells directament els que, a
mesura que el necessitin, el vagin utilitzant tot justificant això sí, les partides
que es vagin gastant.
Per part de l’Assemblea es proposa que dels diners que es destinen a l’escola,
abans de fer la despesa per part dels mestres de l’escola es demani sempre
una autorització per fer aquella despesa i es justifiqui el concepte.
Al final s’acorda que s’avançaran els diners que estiguin pressupostats per tal
que es vagin gastant a mesura que es vagi necessitant, a excepció d’aquelles
que siguin sobrevingudes que es requerirà l’autorització de la Junta de l’AFA.
3. Informació d’extraescolars per al curs 2017 - 2018.
Aquest any la gestió de les extraescolars ha estat molt dificultosa per la qual
cosa es proposa a l’Assemblea que a partir del curs 2017 -2018 la gestió de les
extraescolars sigui realitzada per una empresa externa que a dia d’avui encara
no està tancat quina serà.
Així mateix es comunica que totes aquelles extraescolars realitzades per clubs
no seran ofertades per part de l’AFA, sinó que seran els propis Clubs qui ho
farà. Sí que hi haurà una persona de referència de l’AFA que farà de pont entre
l’Associació i l’empresa externa. El cost de la gestió ho assumiran les famílies
que participin en les activitats.
En relació al servei bona tarda s’està mirant que a partir de l’any que ve sigui
assumit per l’Ajuntament. En cas que no pugui ser així s’oferirà una
extraescolar de ludoteca.
S’informa que a partir del curs que ve hi haurà una extraescolar d’art que serà
promoguda pel Consell Comarcal.

L’Anna (professora de l’extraescolar de ioga) pregunta el motiu pel qual s’ha
duplicat l’oferta de ioga. Des de la Junta s’explica que entenem que les dues
extraescolars que s’ofertaran eren per alumnes d’edats diferents i que per tant
eren complementàries. No obstant la Junta no es tanca en banda a poder-ne
parlar.
Per part d’una de les mares es proposa que a les extraescolars es puguin
apuntar durant el mes de juny. Des de la Junta s’informa que ja s’està treballant
en aquesta direcció per tal que de cares al curs 2018 - 2019 es pugui fer.
Per altra banda, des de la Junta s’informa a les famílies noves del curs vinent
se les convocarà durant el mes de juliol, l’escola els convocarà a una reunió
informativa. En aquesta reuní l’AFA hi estarà present per explicar les
extraescolars.
Per part d’un membre de l’Assemblea (Salvador) es proposa el debat sobre la
metodologia d’elecció d’alumnes per fer les extraescolars. Després de debatre
durant una estona es recull l’encàrrec de trobar un mètode d’elecció d’alumnes
més just que no generi conflictes.
4. Renovació i elecció de càrrecs de la Junta Rectora de l’AFA 9d4t.
S’informa a l’Assemblea que hi ha hagut renovació de càrrecs i es demana la
participació de les famílies a la Junta.
Cal la implicació de les famílies en els diferents comissions en les que hi ha
participació de l’AFA i càrrecs de la pròpia Junta.
S’obre el debat d’assumpció de càrrecs de la Junta Rectora de l’AFA 9d4t.
-

President: Eva Trias
Vicepresident: Pere Garcia
Secretari: Laura Artacho
Vicesecretari: Cristina Guardiola
Tresorer: Alicia Serrano, Sandra Pozo i Nuria Torres
Vocals: Àngels Bosch, Enric Delgado, Elena Soler, Laia González, Lara
Lorenzo, Oriol Bel, Esteve Espinal, Rocío Rodríguez, Anna Sánchez,
Maria del Pilar Pérez i Silvia Planella.

La Cristina informa que hi ha una eina de comunicació (slack) que va molt bé
per comunicar.
5. Informació Brigada de Pati.
Oriol informa que des de la Comissió Mixta Pati es va decidir crear una bústia
en la qual els nens puguin aportar propostes de millora del pati. Es comunica
que es queda un cop a la setmana (dijous a les 18:00) per arreglar coses.

De cares a l’any que ve s’intentarà que hi hagi més difusió per aconseguir una
major implicació de les famílies.
6. Torn obert de paraules.
La Cristina agraeix la tasca feta per l’AFA aquesta setmana en relació a la
denúncia sobre la calor que els alumnes han de suportar aquests dies.
Per part de la Presidenta de la Junta s’informa de les accions immediates que
es pretén fer sobre aquesta qüestió.
Sobre la data de la festa de final de curs es recull la proposta que aquesta es
faci en divendres. Es tornarà a demanar.
En relació a la jornada intensiva es recull la queixa que cada vegada es
comença abans. Es portarà al Consell Escolar.
I sense més punts a tractar s’aixeca la sessió de l’Assemblea ordinària de l’AFA
9d4t a les 20:15 hores del dia 19 de juny del 2017, acta de la qual com a
Secretari en dono fe i signo juntament amb la Presidenta de l’Associació.

La Presidenta

El Secretari

Eva Trias Terrón

Pere Garcia Quer

Quart, 19 de juny de 2017.

