
ACTA AFA ESCOLA DOLORS MARTÍ I BADIA 

10 de gener de 2020

LA PRESIDENTA DE L’AFA CONVOCA A REUNIÓ: 

DIA:  10 de gener 2020 

HORA: 18:30 

LLOC: Aula de mùsica de l’escola 

ORDRE DEL DIA: 

1- Aprovació acta de l’assemblea extraordinària del passat 13 de desembre de 2019 

2- Memòria 2018/2019 

3- Projectes 2019/2020 

4- Estat de comptes 2018/2019 i Pressupost 2019/2020 
  
5- Junta DirecKva 2019/2020 

6- Elecció de l’horari d’obertura de la ludoteca als maKns 

7- Torn obert de paraula 

ASSISTENTS: 

- Veure document adjunt 

1-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

S’aprova l’acta de l’assemblea extraordinària del dia 13 de desembre del 2019 per: 

vots a favor—39 

vots en contra—-0 

abstencions—-0 

2-Memòria 2018/2019 

S’explica la memòria del curs passat i la gent vota a favor. 

vots a favor—39 

vots en contra—0 
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abstencions—0 
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3-Projectes 2018/2019 

S’expliquen els projectes pel curs 2019/2020 i no hi ha cap esmena per part dels assistents. 

vots a favor—39 

vots en contra—0 

abstencions—0 

4-Estat de comptes 2018/2019 i Pressupost 2019/2020 

El sr. David Rodriguez com a tresorer de l’enKtat explica l’estat de comptes dels curs passat 
2018/2019 i tot seguit explica el pressupost pel curs següent 2019/2020. S’aproven per unani-
mitat. 

vots a favor—39 

vots en contra—0 

abstencions—0 

5-Junta direcNva 2019/2020 

Es presenta la nova junta direcKva formada per: 

Presidenta—Sra. Judith Henares 

Tresorer—Sr. David Rodriguez 

Secretari—Sr. Albert Ferrer 

vots a favor—39 

vots en contra—0 

abstencions—0 

6-Elecció de l’horari d’obertura de la ludoteca als maNns 

S’explica el nou horari d’obertura a les famílies, que serà des de les 07:25 fins les 08:35, tambè 
s’indica que l’entrada dels alumnes es farà tota per l’aula de P5A, d’aquesta manera queden els 
accessos a l’escola tancats per moKus de seguretat i que els pares no podràn entrar acompan-
yar els nens. S’inicia un debat sobre la conveniencia de deixar entrar al pares, almenys els d’in-
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fanKl perquè,  puguin ajudar als seus fills amb l’esmorzar, no ha quedar-se a xerrar amb la mo-
nitora.  

Durant el debat la sra. Lourdes Verdès i la sra. Miriam Varela feliciten la feina feta per la moni-
tara Judith Gallardo ja que diuen que els nens hi van molt contents. 

Finalment es vota la proposta:  —horari 07:25—08:35 

                                               —entrada per l’aula de P5A 

                                               —nomès els pares d’infanNl poden entrar 

vots a favor—33 

vots en contra—1 

abstencions—5 

7-TORN OBERT DE PARAULA 

El Sr. Daneil Gual pregunta si amb els beneficis del curs passat es van inverKr cap als nens i el 
centre. El Sr. David Rodriuez li comenta que si, des de sempre l’AFA ha estat inverKnt en el cen-
tre i en espais pels nens, i li posa els exemples de que s’han comprat cuinetes, jocs per la ludo, 
les pissarres digitals o ordinadors… 

La Sra. Miriam Varela pregunta s’obre la gesKó d’Animan’s, si funciona bè. El Sr.David Rodriguez 
li comenta que a final de curs es fa la valoraciò i li diu tambè que es vol blindar les extraescolars 
amb animan’s a travès d’un contracte. 

S’aixeca la sessió a les 19:35 h 

Aprovació acta 

Presidenta             Secretari 

Sra. Judith Henares                                                             Sr. Albert Ferrer                                    
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