ACTA JUNTA AFA DMS 08/10/21
Assistents: Alejandro Massana, Mireia Lanaspa, Veronica Mira, Ana Claur,
Borja Sanz, Sergi Grau, Pau Cabarrocas, Anna Carné, Lali Camps, Hugo
Fontcuberta, Cristina Bastida, Mireia Broca, Neus Carruesco.
Presentar noves incorporacions a la Junta, nous càrrecs, i definir tasques
de tot@s els membres.
• S’aprova per votació la incorporació de tres nous membres a la Junta: Anna Carné, Lali Camps
i Hugo Fontcuberta.
• Designem a la Lali Camps com a responsable de la vocalia de delegades en substitució de
l’Ana Claur.
• La Junta designa a Hugo Fontcuberta amb DNI 46144935N com a nou tresorer en substitució
d’Alejandro Masana amb DNI 46143594M.
• Acordem que cada comissió sigui representada a la Junta per algun dels seus membres i que
cada membre de la Junta formi part almenys d’una comissió.
• Acordem fer un llistat actualitzat de membres i càrrecs i penjar-lo al bloc de l’AFA.

2. Plantejar-nos segons pressupost actual si incorporem Libris a la quota
de l’Afa i quina hauria de ser la quota.
• El canvi en el model de servei de psicopedagoga suposa una rebaixa de 3.000€ anuals. No
plantegem rebaixar aquesta quantitat de les quotes de l’AFA.
• Acordem mantenir les tres quotes actuals (50% AFA + 50% AFA + LIBRIS).

3. Proposta Bosc.
• Acordem presentar el projecte del bosc a l’Assamblea per tal que es pugui votar.
• Acordem crear un grup de treball per preparar la presentació del projecte amb un representant
de Libris, un de Comunicació i un representant del centre.
• Demanarem que a la presentació hi sigui present un representant de l’empresa encarregada del
projecte.

4. Retorn Consell Escola.
• La Neus, en Sergi i en Borja ens fan un resum del darrer Consell Escolar.
• Acordem fer una candidatura conjunta de l’AFA al Consell. Ens donem de termini fins el divendres 12 per tancar la proposta.

• L’escola ha rebut els resultats de les proves competencials. Els resultats son molt satisfactoris
però no es publicaran, seguint el consell del Departament.

5. Assemblea AFA.
• Acordem fer l'Assemblea el divendres 10 de Desembre de forma presencial.

6. Precs i preguntes
• Acordem fer una crida per trobar nous membres per la comissió d’extraescolars.
• Acordem demanar a la Direcció i a les diferents comissions mixtes que es treballi per millorar
certs aspectes d’alguns serveis per tal que que segueixin tots una mateixa línia educativa i de
valors (arran d’alguna queixa per part de famílies).
• Acordem demanar a la Direcció que comprovin l’estat de la ludoteca, ja que ens comuniquen
que algunes deficiències.

Pau Cabarrocas Garcia
Secretari

