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Acta número: 02/17-18

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

afa.puigdelescadiretes@gmail.com
www.facebook.com/afapuigdelescadiretes
www.afapdlc.wordpress.com
Tuiter@AFAcadiretes

Assistents: Elisa Mel, Xell Rodrigo, Belén Cintas , Dolors Hernández, Anna Vendrell 
, Paloma Sánchez , Mònica Jurado i Maite Grañó.

A Llagostera, essent les 20.30 hores del dia 20 d’octubre del 2017, es reuneixen a l'aula d'acollida matinal de l'Escola Puig de 
les Cadiretes, de Llagostera, les mares i pares dels alumnes de l'escola en JUNTA GENERAL ORDINÀRIA, convocada per la 
Presidenta de l'AFA d'acord amb el següent ORDRE DEL DIA:

Punts Ordre del dia:
1. Presentació
2. Memòria curs 2016-2017
3. Estat de comptes
4. Renovació de càrrecs
5. Precs i preguntes

1. Presentació

Es procedeix a la presentació dels membres de la junta de l'AFA i la lectura de l’acta de l’Assemblea anterior del dia 06 
d’octubre del 2016 per la presidenta Elisa Mel, i aprovació de la mateixa pels assistents. 

2. Memòria curs 2016-2017

Es passa un Power Point informatiu en el que s'explica què vol l'AFA i què fa:
L'AFA està formada pels membres de la junta que assisteixen habitualment a les reunions i després per col·laboradors que 
ajuden en les diferents comissions. Intentem arribar a totes les famílies per les diferents vies de comunicació.
Recordem que qualsevol incidència i suggeriment s'ha de notificar per qualsevol de les vies de comunicació amb l'AFA per 
poder millorar. 

- Contracta i gestiona el servei de menjador. Durant aquest curs, la relació amb   l'empresa de menjador Plagesport ha sigut 
molt satisfactòria. Quan s'ha fet alguna observació per part dels pares ens han escoltat i han pres mesures. Com és el cas 
del menjar ecològic i peix. Recordem que qualsevol incidència i suggeriment s'ha de notificar per qualsevol de les vies de 
comunicació amb l'AFA per poder millorar. 
Afa gestiona també les beques de menjador que el Consell comarcal concedeix a les famílies.

- Organitza i gestiona les activitats extraescolars.Han sortit les extraescolars:  Karate, Música, Ioga i Anglès Anglo School, 
Anglès Pauher School, Informàtica/Mecanografia i Zumba. No han sortit Robòtica, Dansa ni Escacs.
Els alumnes que vulguin es poden apuntar al llarg del curs a qualsevol de les extraescolars oferides.

 -Contracta i paga el servei de psicopedagogia. L'AFA contracta les psicopedagogues com altres cursos, que estan 
subvencionades per l'ajuntament al 100%. 

- Organitza les festes de l'escola. Qualsevol ajuda en la preparació de les festes de l'escola serà molt benvinguda!

- Gestiona la venda de xandalls i bates.

- Aportacions econòmiques a l'escola. L'any passat es va fer una aportació econòmica a l'escola de (desglossat a l'estat de 
comptes).  Destinat als ordinadors de la primera planta, biblioteques de cicle, material divers, jocs (projecte 
interdisciplinari) i una part al teatre en Anglès.

-Gestiona el banc de llibres. Es va decidir que s'havia de ser soci per fer-ne ús per l'estalvi que suposa a les famílies i per 
fomentar els recursos compartits. Molts centres de la comarca, com l'institut de llagostera, ho fan així; Aquest fet ha fet 
que hi ha hagut un increment considerable de les famílies associades.
Les decisions de la junta, que es voten i s'aproven per majoria, es prenen per intentar evitar el dèficit (mirar el punt d'estat 
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Les decisions de la junta, que es voten i s'aproven per majoria, es prenen per intentar evitar el dèficit (mirar el punt d'estat 
de comptes) i la dissolució de l'AFA, perquè si desapareix una de les coses que afectarà seria el menjador, ja que passaria a 
càrrec del consell comarcal a on els pares no tenen cap tipus de control ni decisions.

Des de l'AFA volen fer arribar a les famílies que pensin en el que aporta al seu fill amb la quota de l'AFA.

3. Estat de comptes

S'adjunta document amb l'estat de comptes explicat per  la tresorera Belén Cintas. Com es pot veure l'AFA ha fet un dèficit 
de 4.830,68 € en el curs 2016-17. 
S'aprova l'Estat de Comptes de l'exercici 2016-2017, amb acord UNÀNIME dels assistents.

4. Renovació de càrrecs

 La presidenta Elisa Mel i la tresorera Belén Cintas comuniquen que l’any vinent els agradarIa deixar els càrrecs, i s’hauria 
d’intentar durant aquest curs buscar gent que vulgui substituir-les o buscar alguna altra solució al respecte.

Els membres de la junta durant aquest curs 2017-18 són:
Presidenta: Elisa Mel. 
Vicepresidenta:  Xell Rodrigo. 
Tresorera: Belén Cintas . 
Secretària: Dolors Hernández. 
Vocals: Anna Vendrell, Paloma Sánchez, Mònica Jurado, Maite Grañó, Meritxell Gaspà i Vanesa Velasco.

5. Precs i preguntes

Una mare suggereix que es faci un canvi de xandall, ja que no el troba còmode de portar. S'intentarà buscar una solució.

La pròxima reunió és dimarts 07/11/2017 a les 20,30h, esteu tots convidats i animeu-vos a col·laborar!!!

Divendres 20/10/2017


