ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA AFA CATALONIA

DATA, HORA
Comença la reunió a les 18:40 en segona convocatòria el 21/06/2022, a l’aula polivalent de l’Escola
Catalònia.

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
2. Renovació de la Junta
3. Normativa altes i baixes extraescolars
4. Normativa extraescolars pista
5. Comissió de festes i previsió festes 22/23
6. Delegats activitats
7. Suggeriments i preguntes

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA AFA CATALONIA

Desenvolupament assemblea ordinària
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
No ha calgut fer lectura de l’acta de l’assemblea anterior, i es recorda que està penjada a la web del
AFA. Per tant, s’aprova per unanimitat dels presents a l’assemblea.

2.- Renovació de la Junta
Degut a la sortida de la Presidenta i una Vocal , s’ha de cobrir el càrrec de Presidenta. Al càrrec de
Presidenta, tan sols es presenta una opció. Aquesta nova incorporació és aprovada per unanimitat de
l’Assemblea.
La nova Junta directiva queda composta per:
• Presidenta:

Begoña Tomás Mujal

(DNI: 46647977K)

• Secretària:

Marta Pérez López

(DNI: 38145902B)

• Tresorera:

Soledad Villafana

(DNI: 48037035V)

• Vocal:

Cristina Carboneras Torras

(DNI: 36520927D)

• Vocal:

Jorgina Llor Martí

(DNI: 40995022Y)

• Vocal:

Valeria Musumeci

(NIE: Y4379899T)

S’aprova la continuïtat del regim mancomunat dos a dos indistintament amb totes les gestions
relacionades amb les entitats bancàries. Els membres de la nova junta apoderats seran:
• Presidenta:

Begoña Tomás Mujal

(DNI: 46647977K)

• Secretària:

Marta Pérez López

(DNI: 38145902B)

• Tresorera:

Soledad Villafana

(DNI: 48037035V)

S’agraeix la feina feta pels membres que causen baixa a la junta i com a conseqüència d’aquesta baixa es
retiren tots els poders a tots els comptes bancaris a nom de l’AFA que puguin tenir. A continuació es
relacionen les baixes:
• Presidenta:

Sandra Aguilar Ferrer

(DNI: 38812822T)

• Vocal:

Sara Riera Fabré

(DNI: 43435120K)
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3.- Normativa altes i baixes extraescolars
Degut al moviments d’altes i baixes que hi han hagut en el curs actual, la Presidenta explica les dates en
les que es permetrà donar-se d’alta i baixa a una activitat extraescolar.
És dona molta importància a aquest fet, ja que les famílies sòcies han d’entendre que no es pot estar
donant d’alta i baixa tots els dies del mes ja que comporta moltes incidències econòmiques (retorn de
rebuts, impagaments,....) i molts problemes de coordinació amb la recollida dels infants a l’escola.
(veure Annex)

4.- Normativa extraescolars pista
La Presidenta explica els problemes que hi han hagut durant aquest curs en les activitats de pistes
(patinatge, futbol i bàsquet) quan s’han hagut de cancel·lar per causes meteorològiques.
S’explica que a la nova normativa que s’entregarà als socis hi haurà tota una explicació detallada de
quan i què es farà en cas de cancel·lació per aquests motius.
Es recorda que quan hi ha cancel·lacions no es retorna l’import de l’activitat, ja que als proveïdors se’ls
paga la mensualitat completa. A més els monitors estan disponibles per si no es cancel·la l’activitat i
ajuden a l’entrega dels infants a les famílies. També s’explica que els dies que es fan festivals, tornejos,
portes obertes,... són dies que els monitors també donen el seu servei i no és demana cap cost
addicional als socis per cobrir aquestes hores.
També es fa constar que no és el mateix cost el d’una activitat de pistes que el d’una activitat d’interior.
I que tota aquesta informació s’intentarà donar a les portes obertes que es faran al setembre, i a la
reunió que es faci de les Extraescolars a l’inici de curs.
(veure Annex)

5.- Comissió de festes i previsió festes 22/23
La Presidenta explica la necessitat de col·laboració per part de noves famílies sòcies de l’escola. Ja que si
no n’hi hagués, s’haurien d’anul·lar algunes de les festes o activitats programades pel curs vinent.
Es comenta que aquest curs ha funcionat molt bé la col·laboració de l’alumnat de 6è en algunes festes,
aquesta col·laboració ha estat emmarcada en el projecte d’emprenedoria de l’escola i ha servit als
alumnes per fer recollida de diners per les seves colònies. S’intentarà parlar amb l’escola si de cara al
curs vinent també es pot fer i així continuar amb aquesta col·laboració.
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També s’explica que hi ha possibilitat de col·laborar amb l’AFA de forma no presencial, amb feines
administratives i de gestió, amb manualitats o manteniment del web, per posar alguns exemples.
(veure Annex)

6.- Delegats activitats
La Presidenta explica la necessitat, en algunes activitats, de disposar de delegats. Ja fa cursos que en
algunes activitats n’hi ha, i s’ha comprovat que el funcionament de les mateixes és molt millor. Els
delegats estaran exempts del pagament de la quota de l’activitat.
Si en alguna activitat on es consideri essencial no surt cap delegat, s’haurà de contractar monitoratge
per cobrir aquestes feines i això repercutirà en el cost en l’activitat.
(veure Annex)

7.- Suggeriments i preguntes
- Una sòcia fa la pregunta de si continuarà funcionant la Comissió Pedagògica que havia aconseguit que
l’escola tingués adscrit, durant un període determinat, l’Institut Maria Espinal.
Es parla que a principis del curs es demanarà, mitjançant la direcció de l´escola, una reunió amb el
Responsable del Consorci per saber la situació i fer pressió sobre el tema de les adscripcions pels
propers cursos.
-Una sòcia transmet un suggeriment que li han fet altres socis. Si es pot valorar la possibilitat de fer
l’activitat de gimnàstica rítmica.
Es dona l’explicació que de moment no és possible, ja què al ser una activitat de gimnàs no hi ha espai
disponible. Actualment tenim totes les tardes ocupades amb activitats que funcionen molt be i tenen
molts infants inscrits.
S’acaba l’Assemblea Ordinària les 19,35h.
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Annex acta reunió
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Begoña Tomás Mujal

Marta Pérez López

Vist-i-plau Presidenta

Secretària

Barcelona, a 21 de juny 2022

