ASSAMBLEA AFA 01
Número de la reunió ordinària: 01
Data: Dimecres 23 de Setembre de 2020
Lloc: Pati de les escoles velles (Medinyà)
Hora inici: 19:45h
Assistents:
Dolors Calderón

Montse Garcia

Nuri Capa

Empar Borrat

Laura Buch

Yoli Angelats

Ester Dozo

Anna Ferrer

Alba Bonmatí

Meritxell Fitó

Cristina Besalú

Rocio Sánchez

Fani Altisent

Queralt Pineda

Vanesa Serrano

Laura Teixidor

Cristina Arbat

Àngels Rius

Olga Vázquez

Anna Màrquez

Albert Solé

Sara Roura

Mercedes Muñoz

Marta Gallardo

Imma Agustí

Sonia Ametller

Ingrid Reyné

Elisabet Pagès

1.Estat de comptes (vegeu document adjunt)
2. Proposta canvi de Junta Directiva
Es proposa canvi de junta que és acceptada amb la totalitat dels vots a favor. La nova junta
queda constituïda de la següent manera:
President: Albert Solé i Morales

dni 40347489S

Vicepresidenta: Rocio Sánchez i Olivas

dni 40370132A

Secretària: Marta Gallardo i Ruiz

dni 40348913J

Sots secretària: Vanessa Serrano i Deulofeu

dni 40364714J

Tresorera: Àngels Rius i Solé

dni 40672022P

3. Informació AFA-famílies
Aquest curs el mitjà de comunicació serà a través de l‘aplicació Tellfy. S’especifica que
desapareix la bústia de l’escola.

4. Quota de socis AFA
Amb la majoria de vots a favor (19 vots a favor, 4 vots en contra i 5 abstencions) es va establir
que la quota de socis quedava establerta de la següent manera:




Famílies que ja eren sòcies el curs anterior:
o 1 germà 12,5€ i 2 o més germans 15€.
o En el cas d’un nou alumne amb un germà, ja escolaritzat, es mantindrà la quota
de 15€
Famílies noves que no eren sòcies el curs anterior:
o 1 germà 25€ i a partir de 2 germans 30€.

5. Samarretes i dessuadores
Es va oferir la possibilitat d’encarregar les samarretes i dessuadores de l’escola, destacant que
en cap cas es obligatori la compra d’aquests i establint-ne els següents preus:



Samarreta 8€ (IVA inclòs)
Dessuadora 12€ (IVA inclòs)

6. Hora d’acollida
De P3 a 6è.
Actualment hi ha 8 alumnes fixes que paguen una quota mensual de 36€ variables en funció de
la quantitat d’infants que facin ús del servei. Aquestes quotes es pagaran, a principi de mes, a
través d’un rebut que es girarà pel Tellfy. Tanmateix s’especifica que els esporàdics pagaran 4€,
aquests diners s’hauran de pagar a la Lourdes i aquests diners s’abonaran mensualment a les
famílies fixes.
L’espai d’acollida serà el menjador i el pati. La ràtio actual per aquest servei és de 15 alumnes,
destacant com a exemple que l’any passat no s’hi va arribar mai, i en el cas d’haver de fer ús
d’aquest servei. Puntualitzar que per fer un ús esporàdic d’aquest servei, caldrà avisar
prèviament a la Lourdes a través del Tellfy.

7. Menjador
No hi ha increment en les tarifes envers el curs anterior, establint-se per tant en 6,20€ pels
alumnes fixes i 6,80€ pels alumnes esporàdics.

8. Comissions propostes
Per la manca de temps, es decideix que es parlaran a la següent reunió ordinària.

9. Extraescolars
S’ofereixen les següents extraescolars: mecanografia, anglès, robòtica, música, teatre i piscina.
Es fa una breu explicació de cadascuna d’elles i s’acorda que en breu rebran un document
explicatiu.

10. Precs i preguntes
No hi ha intervencions per part dels assistents.

11. Acords
L’actual AFA es compromet a treballar de manera immediata en els següents punts:




Entrades i sortides, a l’escola, pels alumnes de cicle mitjà i cicle superior.
Espais delimitats a l’hora del pati.
Ús del raspall de dents a l’hora de menjador.

12. Acabament
No havent-hi més temes a tractar i com que ningú més fa ús de la paraula, s’aixeca la sessió a
les 21:15h, la qual cosa en dono fe com a secretària.

El president

La secretària

Albert Solé
40347489S

Marta Gallardo
40348913J

