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Assemblea AFA  
Dimarts 27 Setembre 2018  
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Què fem a l'AFA i com ens organitzem. Què hem fet a l'AFA durant el curs 2017-18. 
2. Gestió Econòmica curs 2017-2018. 
3. Constitució de la Junta curs 2018-2019. 
4. Projectes curs 2018-2019. 
5. Reestructuració de les Comissions. Nivells d'implicació. 
6. Torn obert de paraula. 
7. Propera reunió AFA 
 

 
1. Què fem a l'AFA i com ens organitzem. Què hem fet a l'AFA durant el curs 2017-18. 
 
 L’AFA fa la seva presentació a la pantalla digital. Adjuntem diapositives al final d'aquesta acta. 
 
Es comenten les diferents activitats que es fan dins de l'AFA: Extraescolars i tallers, s'organitzen               
Festes, es gestionen projectes per l’escola com l'Hort, es gestiona també la venda de la Equipació, es                 
gestiona la Venda de llibres així com el reciclatge. 
 
S'explica que ens organitzem per comissions; cada comissió gestiona la seva temàtica concreta però              
totes les decisions es prenen per Junta. 
Es comenta que hi ha un total de 6-7 reunions de Junta al curs i que algunes converses o decisions                    
es prenen per mail, per watsapp amb ajuda d'aplicacions com el Doodle. 
 
Es nomenen les diferents comissions: 
 
Comissió Comunicació 
 
Comissió Extraescolars 
 
Comissió Equipació 
 
Comissió Festes 
 
Comissió llibres 
 
Comissió obres 
 
Comissió menjador 

 
2. Gestió Econòmica curs 2017-2018. 

 
Resum econòmic del curs 2017-2018. Es donen quantitats aproximades. 
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Balanç Festes: Despeses -2133€ 
Ingressos +835€ 
Resultats -1298€  

 
 

Balanç equipació: Despeses -2450€ 
Ingressos +4212€ 
Resultats +1762€  

 
Extraescolars: Es clarifica que l'AFA obté benefici 0€ de les extraescolars. L'AFA només            
gestiona entre les famílies i les empreses d'extraescolars. 
 
Llibres Venda: L'AFA obté un descompte aproximadament del 25% (no totes les editorials fan              
el mateix descompte) i s'aplica a les famílies un descompte del 20%. 

Ingressos +570€ 
 

Llibres Reciclatge: Es va fer un estudi econòmic durant el curs 2016-2017 i tenint en compte                
que ha d'haver una reserva de 5000€, per si s'ha de canviar tots els llibres i tenint en compte                   
també que alguns llibres han sortit del projecte, es va decidir abaixar el preu de la quota a les                   
famílies. 
 
Despeses varies: Quota Fapac, compra armaris, manteniment, comissions del banc... 

Despeses -3200€ 
Ingressos +5800€ 
Resultats +2600€  

 
 
Un cop fets aquests balanços, els diners que queden s'han invertit a l’Escola de diferents formes tal i                  
com queda explicat a la diapositiva num04 de la presentació. 

 
3. Constitució de la Junta curs 2018-2019. 

 
Es procedeix a la renovació de la Junta: 
 
President/a sortint: Sandra Terán Anadón DNI:43526711Q 
President/a entrant: Vanessa Rodríguez Garín DNI:37389315D 
 
Vice-President sortint: Raffael Gagliardi DNI:Y1164648B  
Vice-President Entrant: Raffael Gagliardi DNI:Y1164648B 
 
Secretària sortint: MªAngels Alonso Martin DNI:40995301D 
Secretària entrant: Nadia Güell Fernández DNI:46066451G 
 
Tresorera sortint: Cristina de la Fuente Caballe DNI:47717741D 
Tresorera entrant: Cristina de la Fuente Caballe DNI:47717741D 
 

4. Projectes curs 2018-2019. 
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S'explica a les famílies els projectes de cara al curs 2018-2019. 
 

Ampliar la comissió d’obres per afegir les millores del pati de planta baixa. Es fa una crida a                  
totes aquelles famílies que vulguin participar 
Dins de la comissió de menjador, es treballa per incloure en aquest espai, la higiene               
buco-dental, així com els tovallons de roba 
Buscar un banc que no cobri comissions 
Instal·lar l’aparell d’aire condicionat que es trobava a l’antic local de l’AFA a la nova ludoteca 
Des de la comissió de festes, plantegen fer votació per decidir què fer amb la festa de                 
Carnestoltes. Si continuem com fins ara o es prova de fer-la dins de l’escola 
Decidir com apareixen les imatges dels nens a la web.  
Incloure altres subvencions possibles a les que ens puguem acollir 
Millorar l’espai de la biblioteca 
Creació de la comissió d’innovació i antirumors: intercanvis generacionals, culturals, xerrades           
etc 
Creació de la comissió de festa de 6è: Dues mares d’últim curs, engeguen un nou projecte                
per acomiadar els alumnes 
Creació de la comissió de casal d’estiu: Aprofitant que aquest any, ja no tindrem obres a                
l’escola, es comencen a informar de cara a aquest estiu 

 
5. Reestructuració de les Comissions. Nivells d'implicació. 

 
Es passen diapositives explicant els diferents nivells d'implicació dins de l'AFA 
 
Es fa una crida per a representar i canviar els membres de la Comissió de festes 

- Surten quatre famílies noves de P3  
Es recorda la possibilitat de formar part de la Bossa de Voluntaris per fer un cop de mà                  
puntual quan calgui. 

Es fa una crida per a representar i canviar els membres de la Comissió de llibres 

- Surt un voluntari 
Es fa una crida per a representar i canviar els membres de la Comissió de comunicació 
 
Veient que a la majoria de comissions falta gent, es decideix fer una crida general a través dels grups                   
de delegats, una vegada les noves famílies de P3 tinguin el seu grup en marxa 

 
6. Torn obert de paraula 

 
• Una mare té dubtes sobre la quota de l’AFA. S’explica com funciona i que és necessari ser                 

soci per poder matricular-se a les extraescolars del centre 
• Derivat del punt anterior, es comunica la intenció, per part de l’empresa que gestiona les               

extraescolars, de fer una presentació prèvia dels monitors amb les famílies 
• Igualment s’explica la novetat d’aquest curs, de fer una reunió inicial amb l’Escola i les               

famílies, per conèixer els mestres abans de l’inici de les classes 
• Es fa èmfasis, en la possibilitat d’enviar qualsevol suggeriment al email de l’AFA, per part de                

les famílies que així ho creguin oportú. : poblenou.ampa@gmail.com 
• Hi ha famílies que exposen que els seus fills tenen queixes del menjar ( fred, poc fet, etc)                  

Recomanem parlar-ho directament amb el coordinador de menjador :         
menjadorescolapoblenou@gmail.com 
 

7. Propera reunió AFA 
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A través del Doodle, es proposaran diferents dies per convocar la propera reunió de l’AFA               
amb totes les comissions. 
 
Trobareu una còpia de totes les Actes i una còpia de la constitució de la nova junta al local de                    
l’AFA 
Igualment, es penjarà tota la documentació al blog 
 
Animeu-vos a participar i gràcies per la vostra assistència i dedicació 
 

 
ANNEX 1. Presentació 
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