
  

ACTA ASSEMBLEA D'AFA 
ORDINÀRIA

Curs escolar: 2019-2020

Data: 14 de febrer de 2020
Hora d'inici: 17:15h
Hora de finalització: 18:00h
Lloc: Escola Baloo-Biblioteca
Assistents: s’adjunta llistat llistat.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Queda aprovada

2. Grup de treball de pas a l’institut: novetats i properes accions
Es  va  fer  una  reunió  amb  una  persona  d’ERC  i  diferents  escoles  i
instituts i l’única proposta que va sorgir és reformar per fora l’edifici de
l’IES Vall  d’Hebron per fer-lo més atractiu.  Els representants que van
assistir  a  la  reunió  per  part  de  l’escola  Baloo  van  mostrar  la  seva
disconformitat. Membres del grup de treball de pas a l’institut també es
van reunir amb tècnics del Consorci per exposar la situació, però no es
va arribar a cap acord ja que els tècnics no tenen poder de decisió.

A través del grup de treball s’ha obert la possibilitat de fer una reunió
amb la gerent del Consorci. Si no es pogués dur a terme, s’ha preparat
un escrit per fer arribar la nostra postura a la gerència del Consorci.

Per altra banda, han canviat les adscripcions respecte al curs passat,
per exemple l’Escola Baloo ja no té com a institut adscrit el IES Josep
Pla, entre d’altres canvis.

S’anima a les famílies de tots els cursos a participar de la reivindicació.

3. Informació econòmica
L’aportació  a  l’escola  per  a  aquest  any  ha  estat  un  projector  per  la
biblioteca.
A través de la subvenció de l’Ajuntament que s’ha obtingut pel projecte
de ciència s’ha comprat dues lupes binoculars i un model d’esquelet i
òrgans per al nou laboratori de l’escola.
S’ha invertit en la formació en comptabilitat per l’administrativa de l’AFA.
S‘informa que  es  penjarà  a  la  pàgina  web  de  l’escola  el  pressupost
actualitzat per tal que estigui a l’abast de totes les sòcies i socis que el
vulguin consultar.
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4. Informació sobre el casal d’estiu
Aquest  curs  el  casal  d’estiu  es  farà  a  l’Escola  Els  Pins.  El  portarà
l’empresa Fundesplai. Com que és fundació, es pot finançar fins al 80%
del casal venent butlletes per a un sorteig. S’enviarà informació de les
reunions informatives. 

Es recorda que el casal està obert a infants de fora de l’escola.

Es  remarca  que  en  les  properes  setmanes  s’oferirà  al  personal  de
l’escola Baloo (personal de monitoratge) la possibilitat de participar del
casal.

5. Presentació del nou logo de l’AFA
Es presenta el nou logo de l’AFA i s’explica el que representa. 

6. Altres qüestions

- Es farà recordatori via xat de delegats que dimecres 19 de febrer hi ha
un Consell de Barri en el que es parlarà del pla d’urbanització del barri,
ja que l’AAVV de Montbau ha fet una crida perquè hi hagi la màxima
assistència per fer pressió i desencallar el projecte, que ara mateix està
aturat. 

- Divendres 28 de febrer es farà una xerrada sobre l’ús de les xarxes
socials i  internet. Es titula “Aprendre, jugar i créixer a i amb internet”,
impartida per  en Genís Margarit,  informàtic  de professió.  S’enviarà la
informació la setmana que ve.

- La sortida de Sant Medir es farà el proper 7 de març.

- S’informa que el calendari d’activitats de l’AFA està actualitzat al web, en
el  qual  es poden trobar  també les dates de les reunions de la  junta
directiva  per  si  qualsevol  socia  o  soci  hi  vol  assistir  (tant  de  forma
puntual com de forma habitual). Es recorda que les reunions son obertes
i que les sòcies i socis poden plantejar els temes que els siguin d’interès.

Una setmana abans de cada reunió de junta es publicarà un cartell on hi
constarà la data, l’hora, el lloc i l’ordre del dia de la reunió.

President Secretària
Pío Martín Herena Eixarch
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