
ACTA 1a ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2021-2022

Identificació de la sessió:

Núm: 2021-22/1

Data: 04/10/2021

Hora: 21:00h

Lloc: Telemàticament

Assistència:

Joan Beltran Alarcon, president

Marta Gomila Ribalaiga, secretària

Silvia Braqué i Garcia, tresorera

Olga Andreu Vera, vocal

Belinda Pardellans Musson, vocal

Audrey Thenard, vocal

A més hi ha assistit un nombre total de 50 socis i sòcies.

Desenvolupament de la sessió:

1. S’aprova unànimament l’acta de l’assemblea anterior (17/06/21). Està penjada

a la web de l’AFA (com totes les anteriors)

2. Nous membres de la junta (tesoreria i vocals)

El President presenta a la nova tresorera i a la nova vocal (membre que també

formarà part de l'equip de tresoreria) fomalitzant-se doncs una nova Junta.

Les persones que s’incorporen ho fan voluntàriament. També es demana si algú

més vol participar com a membre implicat de la Junta (vocal,

vicepresidència,...).

Es ratifiquen aquests nous càrrecs donat que no hi ha cap vot en contra que ho

impedeixi.

La nova Junta queda doncs:

Joan Beltran Alarcon, president

Marta Gomila Ribalaiga, secretària

Mar Dumond Vicente, tresorera (nova tresorera)

Belinda Pardellans Musson, vocal

Audrey Thenard, vocal

Anna Soriano Jorba, vocal (nova incorporació)

Surten de la junta actual:

Silvia Braqué i Garcia (tresorera sortint)

Olga Andreu Vera (vocal sortint)



3. Menjador

Una mare de la comissió de Menjador explica com ha anat l’inici del curs.

Recorda el canvi d’empresa que hi ha al temps de menjador i migdia i explica

de la inherent renovació de l’equip de cuina i monitoratge.

Estan contentes amb l’evolució d’aquestes primeres setmanes. La valoració i

els comentaris de les famílies de manera generalitzada són molt positius.

L'empresa està preparant una trobada, perquè les famílies puguin conèixer a

les monitores i monitors i a la coordinadora del temps de migdia.

També es menciona el nou instagram del temps del migdia

(@arciris_menjadoritempsdemigdia), on la coordinadora cada dia penja el

menú, i on aquestes primeres setmanes està presentant a tots els monitors i

monitores.

4. Extraescolars

El president desglossa les característiques concretes de la situació de les

extraescolars actuals i les contraposa amb el que va passar el curs anterior. Es

recorda que:

- Les activitats es realitzen d’octubre a maig i es cobren mitjançant 8 quotes

mensuals. Si no hi ha prou inscrits, no es podrà fer l’activitat.

- Per poder fer la inscripció a qualsevol activitat organitzada per l’AFA, cal

estar al dia dels pagaments de les activitats fetes durant el curs anterior. En el

cas d’impagament durant dos mesos consecutius, es donarà de baixa l’alumne

de forma automàtica.

- En el cas que no es puguin domiciliar els cobraments de les activitats o hi

hagi dificultats de pagament, caldrà justificar-ho a la tresorera.

- Per donar-se de baixa a qualsevol activitat caldrà dir-ho abans del dia 20 del

mes en curs. Cal evitar que hi hagi un degoteig d’altes i baixes incontrolat que

faci farragós la gestió de les extraescolars en aquest sentit.

Un pare de la comissió explica com ha anat el primer dia d’extraescolars, tot

molt bé. Es preveuen alguns canvis, possiblement en els horaris d’entrada i

sortida, però ja ens ho faran saber.

També va explicar que l’estona que tenen els infants per berenar és molt curta

i demana a la resta de famílies que estiguin atents a les quantitats que se'ls

dóna, sobretot als més petits.

5. Pressupost econòmic del curs 2021-2022. Tancament 2021

La tresorera sortint presenta el tancament del curs 2021.



La nova tresorera presenta el pressupost del curs 21-22.



El president recorda que la quota anual de les famílies socies de l’AFA que

paguem la majoria dels presents, fa possible que els serveis dels que gaudim

siguin econòmicament viables. S’aprofita i es fa una crida per a que el màxim

de famílies possible contribueixi, amb el pagament de la quota, a sostenir les

accions i serveis gestionats per l’AFA. Caldrà ser molt creatives per mirar de

generar ingressos i així procurar equilibrar la balança pressupostària

presentada; presumiblement no tant optimista com la de cursos anteriors.

6. Comissions (Gestió / funcionament)

El president fa una crida per engrescar persones que puguin responsabilitzar-se

de la gestió de la Grossa de Cap d’Any (concretament del repartiment dels

talonaris i recaptació económica) i el servei de SAM (enllaç amb l’equip de

monitoratge). També explica com està el tema de la Biblioteca: Es disposa

d’una monitora per encarregar-se d’obrir l’espai (persona responsable també

d’obrir la porta del C/Alt de Pedrell a les tardes), i que la comissió de la

biblioteca AFA juntament amb la comissió de la biblioteca de l’escola s’han de

posar d’acord en com funcionarà la biblioteca, quan s’obrirà i en quines seran

les línies de treball a desenvolupar.

S’explica també que la junta voldria utilitzar l’aplicació de l’Slack (com a eina

de comunicació interna) per poder generar el màxim de sinergies possibles i

facilitar la transmissió d’informació i mirar així d’estar al corrent del màxim

de coses que es fan a les comissions. S’estudiarà com engegar el tema mirant

d’interferir el mínim amb la dinàmica natural de cadascuna de les diferents

comissions.

També es fa una crida per la bossa de voluntaris.

La secretaria comenta que s’organitzarà una reunió Junta-Comissions per

explicar a grans trets el tema de les subvencions. S’insta a que cada comissió

busqui les subvencions necessàries per a ser el màxim d’autofinanciable

possible.

7. Precs i preguntes

Un pare de 6è treu el tema dels Instituts Adscrits. Demana si sabem alguna

cosa al respecte, ja que li fa por el silenci administratiu actual. És un tema

molt important i que preocupa a moltes famílies. Una mare de 5è diu que

estan esperant resposta, que ja han enviat dos emails a l’escola demanant

com està la situació.

El president torna a explicar com ha anat tot el tema i convida a les famílies

interessades a organitzar-se i a parlar amb la direcció de l’escola.

Varis pares i mares diuen que formaran una Comissió d’instituts Adscrits,

juntament amb la mare i el pare que ja ho portaven.

S’acorda generar un email perquè puguin utilitzar-lo per comunicar-se

(institutsadscrits@ampaarciris.org) de manera més formal.

mailto:institutsadscrits@ampaarciris.org


El president es compromet en enviar un email en nom de l’AFA a la direcció de

l’escola informant de que aquest tema va sorgir a l’Assemblea i de la

preocupació creixent de les famílies.

Un altre pare ens explica que ha enviat a l’AFA una informació sobre uns

cursos de primers auxilis, i ens explica una mica com funciona.

Una mare diu que li agradaria recuperar la Festa de Nadal un cop puguem

barrejar-nos tots a l’escola.

Un pare de P3 i 1r (nou a l’escola) s’ofereix per portar la gestió de la venda de

la Grossa de Cap d’Any. Se li diu que el contactarem per passar-li la

informació.

A través del Xat de la videotrucada hi ha persones que s’ofereixen per formar

part de la comissió de la Biblioteca, i també per pilotar el servei de SAM. La

junta es posarà en contacte amb elles per establir línies de treball i transferir

la informació necessària.

Sense més comentaris, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària,

estenc aquesta acta.

La secretària, Vist i plau  el President,

05/10/2021


