AFA Escola Balandrau de Girona
ACTA ASSEMBLEA
Data: 30/05/2019
Hora d'inici: 21 h Hora d'acabament: 22:30 h
Lloc: Escola Balandrau, Menjador.
Assistents: Angels Donadeu, Salvador Sosa, Xavier Millón, Edgar Sanz, Gemma Solanas, Marc Viñas,
Romà Garrido, Susanna Abarca, Núria Ordoñez, Núria Martorell, Alex Bascuñan, Olga Bach, Edel García,
Oriol Fabré, Laia Pujadas, Cristina Torrentà, Susana Herrero, Marta Sanz, Pedro Bárcena, Enric Soy,
Alicia Alesón,
Ordre del dia:
●

Presentació de voluntaris per formar la nova junta d’AFA operativa a partir de febrer de 2020.

●

Informacions diverses.

Desenvolupament de la sessió:
Presentació de voluntaris per formar la nova junta d’AFA operativa a partir de febrer de 2020.
Comencem fent una breu explicació de les funcions reals que fa cada component de la junta d’AFA.
S’explica que la nostra associació té càrrecs duplicats, és a dir 1r i 2n de president, secretari i tresorer i
que la nova junta ho pot fer com vulgui. Nosaltres ens vam organitzar així per repartir millor els càrrecs.
Tema vocals, ells són els representants actius en moltes de les activitats que es fan des de l’AFA i
creiem que va molt bé que formin part d’aquesta.
Després de donar-hi moltes voltes surten com a voluntaris:
-

Gemma Solanas (vicepresident)

-

Oriol Fabre Polls (vocal)

-

Enric Soy Juventench (president)

-

Alicia Aleson Carbonell (secretaria)

-

Anna Ventós Puigdevall (vocal)

-

Núria Ordoñez Planas (vocal)

-

Núria Martorell Fernández (vocal)

-

Laia Pujadas Polo (vocal)

-

Susanna Abarca (secretaria)

-

Àlex Báscuñana Garcia (vocal)

-

Marc Viñas Pujol (tresorer)

-

Cristina Torrentà???
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Informacions diverses.
●

Des de direcció, en Vicens ens va demanar si podríem ajudar amb el pagament d’una taula per la
sala de mestres. Ell va argumentar que el curs vinent a la sala de mestres ja no s’hi cabrà i que ho
exposéssim a l’assembles.
o Va comentar que les colònies que es van fer , per error a l’hora de fer la factura no es
va fer factura per l’AFA i l’escola va pagar la part proporcional de 25 € per alumne
que hi sol posar l’afa i que si sumem l’import de la càmera de fotos que l’AFA va dir
que comprava i que l’escola no han comprat, es podria fer un canvi
S’exposen aquests arguments i sorgeixen opinions diverses, acabem votant i per majoria surt que es
pagui la taula i que es compri la càmera que és una cosa que faran servir els nens i nenes de
l’escola.
●

Des de direcció ens van demanar si es podria acabar de cobrir el bibliopati de gespa,
s’explica que amb les mides que es van donar des de l’escola, només es va poder posar
gespa a mig bibliopati i que seria una inversió d’uns 350€.
o Es vota i surt per majoria absoluta que es faci.

Tribu biblioteca:
La Marta Sans comenta que la biblioteca actualment compta amb uns 1000 llibres, però que encara té
mancances de llibres pels alumnes de cicle superior tot i que aquest curs han arribat molts llibres.
Per altra costat també informen que hi ha molts llibres desfasats i que una neteja estaria bé, però que tot
és molt lent en aquest sentit.
Tribu hort
En Romà exposa que han robat totes les eines que feien servir els nens a l’hort i comenta que aniria bé
comprar-ne, tots hem està d’acord a que es comprin i en Marc (tresorer) comenta que aquest curs encara
tenen diners dels demanats a principi d curs per la tribu.
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