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9 d’octubre de 2018 

 

ACTA DE LA REUNIÓ 9/10/2018 – 17h. 
 

Membres convocats  
 
Tots els membres de l’AFA i totes les famílies noves a l’escola.  
 
Ordre del dia 
1. Funcionament de l'Assemblea 
2. Aprovació de l'acta anterior 
3. Benvinguda a les noves famílies 
4. Estat de comptes 
5. Proposta de procediment del canvi de junta directiva de l'AFA 
6. Precs i preguntes 
 
 
1. Funcionament de l'Assemblea  

S’explica el funcionament de l’assemblea, primer es presentaran tots els punts de l’OODD 
i en el darrer punt s’obrirà el torn de paraula (es prendrà nota del torn) i només podrà 
parlar qui tingui la pilota. 
 

2. Aprovació de l'acta anterior  
Com que no hi ha hagut cap comentari ni objecció a l’acta de l’AG del 20/06/2018, que es 
va enviar per correu electrònic/remind amb el temps convingut, es dona per aprovada. 
  

3. Benvinguda a les noves famílies 
 
Es dona la benvinguda a les noves famílies i es presenta a la Junta directiva:  
Ariadna Badia, presidenta;  
Clara Serra, vicepresidenta; 
César Sánchez, secretari;  
Magda Martí, vicetresorera; 
Florie Mathieu, vocal;  
Carles Scotto, vocal; 
 
S’explica que els estatuts estableixen que totes les famílies formen part de l’AFA 
(independentment de la quota) i que la quota que el curs 2017-18 va ser de 50€ és la que 
permet que l’AFA pugui fer activitats. 
 
Que la Junta directiva coordina tot el que va sorgint i que l’AFA de l’Escola 9 Graons té les 
comissions de:  
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- obres i manteniment 
- menjador  
- comunicació 
- extraescolars 
- festes 
- materials i reciclatge 

 
Les comissions estan obertes a les noves famílies, si es vol formar part d’una comissió cal enviar 
un correu electrònic a la comissió en concret. Les adreces es troben a la pàgina web de l’AFA.  
 
S’enviarà un recordatori a totes les famílies amb l’adreça de la web.  
 
Per comunicar-se amb l’AFA hi ha diverses vies:  
 

- correu electrònic de la junta: Afa9graons@gmail.com 
- web 
- remind 

 
 

4. Estat de comptes 
Es presenta la memòria del curs 2017-18 breument 
Es presenta l’estat de comptes:  

- Es van ingressar un total de 2.200€ i hi ha un remanent de 1.740€ 
- El curs 2017-18 un 60% de la despesa la va fer la comissió de festes i la resta de 

despeses s’ha fet per temes d’acollida de les noves famílies, administració, els cartells 
de comunicació, etc.  

- El curs 2017-2018 el 90% de les famílies van pagar la quota. Es recorda la 
importància que les famílies paguin la quota per poder fer funcionar l’AFA.  

 
5. Proposta de procediment del canvi de junta directiva de l'AFA 
La junta, tenint en compte que les noves famílies de P3 suposen el 50% del total de famílies 
de l’escola, els vol donar l’oportunitat de proposar un projecte d’AFA. Per aquest motiu s’obre 
un període d’eleccions on es poden presentar candidatures individuals o conjuntes.  
 
Així doncs, l’actual junta es dissol i dimiteix i mentre no s’esculli una nova junta es mantindrà 
provisionalment.  
 
El calendari és:  
 

- Presentació de candidatures data termini 05/06/2018 
- Propera AG on es podran presentar totes les candidatures i es votarà la nova junta 

(vot secret) – 6/11/2018 
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Qui es vulgui presentar a les eleccions té tots els espais de comunicació de l’AFA per donar-
se a conèixer i també tindrà espai en la propera AG per explicar el seu programa electoral.  
 
Pel que fa a la Junta actual s’explica que l’Ariadna Badia i la Magda Martí fan un pas al costat 
i que l’equip format per la Clara Serra, César Sánchez, Florie Mathieu i Carles Scotto, amb el 
dubte del Jordi Camprubí (actual tresorer), vol presentar una nova candidatura, oberta a què 
s’hi sumi qui vulgui.  
 
Aquesta nova proposta és fruit de l’experiència del primer any i s’explica breument per si 
algun dels assistents vol sumar-s’hi. Els punts principals són:  
 

- no es funcionaria nominalment sinó que es dividirien les tasques. La junta treballaria 
de manera transversal. Es proposa consolidar el funcionament de l’AFA amb grups de 
treball més dinàmics i una junta que treballi per tasques més que per càrrecs.  

- es proposa crear 3 grans macro comissions i que aquestes estiguin formades per 
grups de treball. Els representants de les macro comissions participarien a les 
reunions de la Junta directiva, això facilitaria que l’AFA treballi de manera més 
coordinada perquè amb les comissions establertes fins ara en algunes ocasions s’han 
duplicat tasques o ha faltat comunicació perquè hi havia temes que afectaven a més 
d’una comissió. Els grups de treball facilitarien la participació de les famílies perquè 
seran més àgils i flexibles.  

- la proposta de macro comissions és: 
o Escola de famílies 
o Pedagògica 
o Reivindicativa  

 
 

Junta directiva 
AFA, Escola 9 graons 

  


