
Acta assemblea ordinària del 27 d'octubre de 2011

Comença l'assemblea a 2/4 de 10 del vespre a la biblioteca de l'escola

Assitens:
• Tota la Junta de l'AFA, menys en Pere Segura, per motius de salud i Sònia Mir per  

motius personals
• Una decena de socis (mares/pares)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea
2. Presentació i aprovació estat de comptes exercici anterior 

2.1. Presentació i aprovació pressupost i projectes curs 2011-2012.
3. Projectes de l’AMPA curs 2011-2012(novetats)
5. Quota dels llibres de Primària
6. Activitats Extraescolars
7. Precs i Preguntes

Acta
1r S'aprova l'acta de la última assemblea sense cap esmena.

2n Des de la junta es fa una explicació de com ha anat els comptes de l'exercici 10-11,  
quins han estat els ingresos i quines han estat les despeses, és sotmet a l'assemblea a  
votació de dit exercici, s'aprova per unanimitat.

2.1 És presenta una proposta de pressupost per a l'exercici 11-12, aquest són 
explicats per els membres de la Junta, es sotmet a votació, s'aproven per 
unanimitat.

3r Es presenten els diferents projectes que l'AFA vol fer aquest curs:

3.1 Projectes per a les famílies a càrrec de la Núria Llaràs, fa un extensa explicació  
del per que d'aquest projecte i quina serà la programació i temporalització 
d'aquestes:

• Dijous20-oct    20:00 Demanar les coses bé i obtenir resultats, lloc Escola Sant 
Martí Dijous17-nov   20:00 Les batalles pels deures, Escola Can Coll

• Dijous15-dic    20:00 L'Agressivitat, Escola Sant Martí

N'hi ha una, que  queda per a comfirmar, la d'en Carles Perallada, "Relacions escola  
i família", la data està per concretar.

3.2 Camí escolar / camí amic
la Núria Llaràs explica volem fer amb el projecte del camí amic, què és, què vol i i  
com és fà. És demana voluntaris per a poder fer un grup de col·laboradors.



4t Renovació de la junta
Hi ha canvis a la junta, hi ha gent que ho deixa, per motius vàris i es demana gent per a  
continuar amb la junta actual, és repassen els diferents càrrecs que hi ha, continua com a 
presidenta la Sònia Garcia Bernal, sotspresident Toni Sensada Sallent, com a secretari Dani  
Ferreiro Pausas i tresorera la Núria Trias Vilalta, els demés membres de la junta queden  
com a vocals. De moment no es presenten voluntaris a entrar a la junta.

5è Quota de llibres de primària
Explicació per part de la Núria Trias de per que és socialitzen els llibres, quins aventages  
tenim els usuaris, que queda exclòs d'aquest projecte (llibres de fitxes, llibres d'exercicis,  
etc...)
S'explica la manera de calcular les quotes

6è Activitats extraescolars
La Sònia Garcia, explica com han quedat les activitats extraescolars, s'ha canviat d'empresa 
de les activitats esportives, la nova empresa és DACOR, també es canvia la empresa que  
farà l'anglés, aquesta será Speak English, s'explica les que han sortit i les que no han sortit  
per manca de nens, dies d'aquestes activitats, queda per acabar d'assignar el grup de 
patinatge, sembla que podria ser dimecres.

7è Precs i preguntes
No hi ha preguntes
S'aixeca l'assemblea a 2/4 de dotze del vespre

La presidenta El secretari

Escola Can Coll, Torrelles de Llobregat a 27 d'octubre de 2011


