ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
DE L’AFA DE L’ESCOLA FRANCESC MACIÀ
CIF: G59360792
REALITZADA EL DIA 25/10/2019

123456-

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació assemblea anterior
Liquidació pressupost i proposta 19-20
Propera renovació de junta. Obertura del període de presentació de
noves candidatures.
Valoració del nombre de socis i la seva evolució
Repàs comissions
Precs i preguntes

Assistents assemblea: 22 persones + 14 vots delegats, total vots: 36
1- Lectura i aprovació assemblea anterior
VOTS A FAVOR: 36
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 0

2- Liquidació pressupost i proposta 19-20
S’informa que hi ha un sobrant que l’escola no s’ha gastat i que les partides son iguals
als anys anteriors. Només hi ha una nova partida que serà la Biblioteca de l’escola.
Opció 1: Que les quotes siguin iguals al pressupost
VOTS A FAVOR: 0
VOTS EN CONTRA: 36
ABSTENCIONS: 0
Opció 2: Que el pressupost siguin les quotes més 1.000€ de l’estalvi que hi ha
VOTS A FAVOR: 35
VOTS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONS: 1
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Votació d’una nova partida extraordinària: posar gespa al pati de l’arbreda si l’escola
és compromet a que es farà servir. El pressupost son 1.500€ + IVA
VOTS A FAVOR: 34
VOTS EN CONTRA: 1
ABSTENCIONS: 1

3- Propera renovació de junta. Obertura del període de presentació de
noves candidatures
A l’Assemblea extraordinària del Març s’iniciarà el període per escollir noves
candidatures.

4- Valoració del nombre de socis i la seva evolució
2017/2018 - 90% de socis
2018/2019 - 86% de socis
2019/2020 - 78% de socis
Les conclusions son que estem perdent socis que ja teníem i surten tot un seguit de
propostes a fer:
-

Sorteig d’una panera pels socis
Vendre les avantatges de l’AFA a través de més comunicacions, banderoles,
fulletons informatius cada 2/3 mesos
Preguntar si Naïfar fa descompte a tothom o només als socis de l’AFA, també al
Taekondo?
Els cursos amb socis més baixos son 5é i 6é que ja els queda poc a l’escola
Tirar d’estalvis per les despeses diàries
Fer tallers / activitats (1 per trimestre) pels nens socis de l’AFA. Ex: taller de circ,
ciència i potser fer pagar una part. Nova comissió, encarregada Olga.
Es qüestiona si cal cobrar per les xerrades de l’escola de pares
Fer més divulgació del que fa l’AFA, compra de castanyes, berenars...
Racionalitzar les coses que es fan, potser no es poden fer totes
Reactivar la fira de Nadal. Nova comissió Nuria.
Fer comunicació AFA més visual tipus Quitz i donar un regal. Nova comissió
Alessandra.
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Votació sobre si cal fer regals als socis per adherir-se a l’AFA:
VOTS A FAVOR: 31
VOTS EN CONTRA: 1
ABSTENCIONS: 4

5- Repàs comissions
Comissió de Carnaval (Alex): Cal iniciar idees per Carnaval. En Joan ja ha demanat a tots
els cursos fer votacions per cada classe sobre el tema a fer per Carnaval.
El Carnaval és el dia 23 de Febrer de 2020.
Comissió de l’hora del Conte (Alex i Rafel): Iniciat el 24 d’Octubre de 2019.
Comissió d’igualtat i Coeducació (Silvia, Pere, Paula, Cristina i Montse) Té 4 objectius:
- Que s’integri en totes les comissions i es faci una autoavaluació
- Que s’articuli amb totes les altres comissions
- Fer visibles fites socials destacades per la igualtat a l’escola a través de contes,
tallers, activitats. Ex. Reivindicació 8M
- Treballar amb l’AFA, Naïfar, 7 i tria per la regidoria d’igualtat.
Tenen pensat fer 2 tallers a l’any depenent del pressupost:
- Taller sobre Emocions i Sexualitat
- Coeducar és prevenir la violència de gènere.
Es poden consultar les webs: Coeducació i fil a l’agulla
També tenen pensades 2 accions en motiu de la setmana de la ciència:
- Mural al pati de les dones científiques (pdt. de parlar-ho amb l’escola per veure
si és viable)
- Fer un conte / taller pel 8M
Parlaran amb el Rubèn de Naïfar per les extraescolars (Hip Hop) tant per la música com
pel ball.
Revisaran les cançons de les festes i la de les hores del pati.
Faran un llistat amb les dies internacionals rellevants.
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Nova comissió: Activitats pares al teatre de La Massa per Nadal. La Nuria serà la
responsable

6- Precs i preguntes
Es farà la Loteria de Nadal amb la Grossa. Les participacions seran de 5€ amb donatiu
d’1 €.

Firmes

Presidenta de l’AFA

Secretaria de l’AFA

Anna Quer

Elisenda Paris

Vilassar de Dalt, 25 D’Octubre del 2019
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