A.F.A. Escola Balandrau de Girona

ACTA ASSEMBLEA
Data: 07- 10- 2016
Hora inici: 17:00 h. Hora acabament:.18:30
Lloc: Escola Balandrau, Menjador.
Assistents:, Angels Donadeu, Salvador Sosa, Xavier Millón, Monica Bracero, Edgar Sanz, Marta
López, Susana Herrero, Bet Poc, Laura Peracaula, Meritxell Brun, Lluís Martinez, , Montse Nuñez,
Anna Ruiz, Caroline Mowat, Marta Jaume, Laia Pujadas, Adriana Gelada, Patrícia Piñero Vallès,
Sandra Castillo, Oriol Fabre, Julieta Gómez, Susanna Gascon, Nouaman Beni Mossen, Montserrat
García, Jaume Ribas, Anna Ventós, Roger Alves, Albert Pujol, Iolanda Molas, Claudia Monzón,
Núria Bonany, Tere Moraguez, Josep Formatger, Anna Feliu, Edelweis García, Marc Viñas .
Excusats: Sebastián Savigni.
Desenvolupament de la sessió:
Presentació de l’AFA de l’escola Balandrau: Amb l’ajuda d’un power point, s’ha presentat
l’A.F.A. Primer s’ha presentat la junta i després s’han presentat les tribus, cada cap de tribu ha
explicat com es porten a terme les activitats que es fan a cada tribu , la comunicació entre els
seus components i els components d’aquestes.
Renovació de la junta d’A.F.A:
Com dicten els estatuts de l’associació, cada 3 anys cal una renovació de la junta d’A.F.A,
aprofitant la renovació, alguns components que fa anys que ocupen algun lloc deixen pas a nous
integrants.
Els llocs que queden vacants per aquesta nova legislatura son: el tresorer i la segona secretaria.
En Marc Viñas es presenta com a nou tresorer.
Quedem que qui estigui interessat a formar part de la nova junta de l’A.F.A, Ho comuniqui a la
junta actual i quedem que l’Assemblea extraordinària es farà el 21 d’octubre a les 15h al
menjador de l’escola.
Loteria de Nadal:
La Montse Nuñez com a integrant de la tribu de recursos comenta que ja tenim la loteria de
Nadal.
Explica que cada classe de l’escola tindrà un pare/mare encarregat/ada de repartir els talonaris a
la seva aula i que tot talonari s’entrega dins d’un sobre on hi ha una breu explicació de com s’ha
de fer per tornar la matriu, on ingressar els diners...
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Placeta Balandrau:
Com que cada vegada som més famílies i moltes no saben les normes de la placeta i d’altres les
han oblidat, es repassen les normes i en sorgeixen de noves com:
•

No enfilar-se al teulat de la caseta o al tipi

•

Es fa especial incís a l’acompanyament dels nens al lavabo perquè en alguna ocasió
direcció ens ha comentat que es fa un mal us del material i això a més de ser costós
econòmicament ha fet que els vàters quedessin embossats.

Es fa una crida a les famílies que han començat aquest curs a l’escola i que fan us de l’espai de la
placeta s’apuntin voluntaris per tancar la placeta.

Es posa data a l’assemblea extraordinària pel dia 21 d’octubre a les 17h per triar la nova junta
d’A.F.A.

