REUNIÓ AFA (ASSEMBLEA GENERAL)
ASSISTENTS: ELISABET BLANCH, MÒNICA ALBERCH, MIQUEL NOFRARIAS, JORDI PUJOL,
MÒNICA MOLAS, MIREIA PARRA, ISABENA OPISSO, MONTSERRAT PASCUAL., MIREIA PLANAS,
ANNA SOLER, MARIBEL GONZÀLEZ, OLGA TORRENT

DATA: 29 de novembre de 2021
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació acta curs 2020-2021
Informacions escola
Presentació del projecte i comissions per al curs 2021-2022
Liquidació del curs 2020-2021 i pressupost per al curs 2021-2022
Renovació Junta AFA
Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió:
1. L’acta de l’assemblea general del curs 2020-2021 s’aprova per unanimitat

2. Informacions escola:
La directora dona les gràcies per la col·laboració i bona entesa entre escola i AFA.
Tancament curs 2020-2021: des de l’AFA s’ha contribuït econòmicament amb l’escola;
no hi ha hagut festes; el Bob el Manetes ha quedat força diluït; s’han recuperat les
reunions presencials.
A l’escola, enguany es poden recuperar les festes obertes a les famílies; hi haurà sortides
i colònies, natació... Tot amb grup bombolla i mascaretes. Quan hi ha un confinament,
es dona un horari a l’alumne per seguir les classes i es facilita un ordinador a les famílies
que el necessiten.

3. Presentació del projecte i comissions per al curs 2021-2022
Es canvia la manera de funcionar de l’AFA. Hi ha la Junta (presidenta, tresorera i
secretària); representants de les comissions que assisteixen a les reunions mensuals de
l’AFA, i col·laborador/s de cada comissió.
Comissions actuals:
Menjador
Medi ambient i civisme
Festes i marxandatge
Extraescolars
Comunicació

Es necessita gent a tot arreu. Farem crides concretes per a accions
concretes.

4. Liquidació del curs 2020-2021 i pressupost per al curs 2021-2022

Liquidació: com que hi ha hagut poques festes, el balanç és positiu (5.702,21€).
Pressupost: es presenta basant-nos en els números del curs interior. S’invertiran els diners
del curs passat en l’Atelier i el pati. L’escola demanarà als alumnes i mestres què voldrien
fer al pati per millorar-lo.

5. Renovació junta AFA
Hi ha canvis de junta:
PRESIDENTA – Isabena Opisso
TRESORERA – Mònica Molas
SECRETÀRIA – Montserrat Pascual
VOCAL: Miquel Nofrarias

6. No hi ha ni precs ni preguntes

