ASSEMBLEA
ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D´ALUMNES (AFA)

ESCOLA MALLORCA

ACTA

A Barcelona, el 22 de novembre de 2.017, s´inicia i se celebra l´assemblea ordinària a les
21:00 hores, en segona convocatòria, convocada en temps i forma, amb l´assistència presencial
de 37 famílies (+ 7 famílies amb delegacions de vot) i amb l’ordre del dia següent:
1.
Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.
Tancament econòmic del curs passat i presentació i aprovació, si s’escau, dels nous
pressupostos per a l’actual.
3.
Resultats de l’enquesta de juny i repàs dels diferents projectes de l’AFA (en el marc del
projecte d’anglès, se sotmetrà a votació la continuïtat de les actuals dinàmiques d’anglès a
l’espai menjador).
4.
Torn obert de paraula.

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
És llegida l’acta de l’assemblea anterior i s’aprova per unanimitat dels presents.
2.- Tancament econòmic del curs passat i presentació i aprovació, si s´escau, dels nous
pressupostos per l’actual.
En el curs 2016/2017, els ingressos van ser de 68.779,12 euros i les despeses de 62.450,96
euros, resultant 6.328,16 euros, a 30-06-2017.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
En el curs 2017/2018, es fa una previsió de 61.250 euros d’ingressos i de 63.232 euros de
despeses, utilitzant el superàvit.
Se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents.
3.- Resultat de l’enquesta de juny i repàs dels diferents projectes de l´AFA (en el mar del
projecte d’anglès, se sotmetrà a votació la continuïtat de les actuals dinàmiques d’anglès a
l’espai menjador).
Es fa una presentació de resultats de l’enquesta del curs 2016/2017, i cada vocalia fa un
resum, que és el següent:
1.- Vocalia de participació: Es diu que l’enquesta l’ha respost un 30% de les famílies de
Escola. Ens parla del butlletí informatiu, la comunicació AFA-Famílies i l’atenció personal a l´AFA.
2.- Vocalia d’aprenentatge: Les matèries a presentar són:
- Activitats anglès al menjador: Se sotmet a votació la continuïtat de les dinàmiques en anglès
a l’espai menjador i s’aprova la continuació per 43 vots a favor dels presents i representats i 1
en contra.
- Taller de gènere: Van participar famílies i també monitors/es de menjador i potser faran
una formació específica.
- Menjador ecològic: l’associació contractada per fer informe de valoració informa que no el
pot fer perquè l’empresa Alcoes no col·labora amb la informació i la documentació.
3.- Vocalia de sostenibilitat: Es fa una presentació del projecte Repassa’l, de la fira de roba
de 2a mà, del jardí vertical i la fira d´intercanvi de llibres.

4.- Vocalia de celebracions: Es parla sobre les 3 excursions anuals, el dinar de germanor,
l’esmorzar de P3, el Carnestoltes, Castanyada i Sant Jordi, creació colla gegantera, teatre, i
altres festes i activitats.
4.- Torn obert de paraula.
Es parla als presents que l´escola ha estat seleccionada per tenir 1 mentor en el projecte Nova
Escola XXI i que participa en el programa Eines x Canvi.
Es comenta que es desitjaria més participació del professorat fora del horari lectiu a les colònies
i festes de l´escola.
Es diu que el projecte de ús d’edifici adjacent està aturat.
S’informa que dels 9 membres de junta, hi haurà 6 baixes durant aquest any acadèmic, dos de
les quals durant aquest trimestre (1 festes i 1 vicepresidència) i quatre al 3r trimestre (1
presidència, 1 tresoreria, 1 festes i 1 aprenentatge).
I es dóna per finalitzada la reunió de l´assemblea a les 23:45 hores a Barcelona el dia 22 de
novembre de 2.017.
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