
                                

ASSEMBLEA DE L’AFA ILDEFONS CERDÀ

Data: Dimecres 21 d'octubre de 2020.

Assisteixen: 23 pares i mares, inclosos els membres de la junta i comissions. 13 presencialment i
10 de forma virtual. Adjunt document d'associats assistents.

D  esenvolupament de l'assemblea: 

 APROVADA L’ACTA DE L'ASSEMBLEA  ANTERIOR.

17 vots a favor: 11 presencial i 6 virtual.

3 abstencions: 2 presencial i 1 virtual.

 QUI, QUÈ I COM DE L’AFA.

   El Jordi Carbó fa la presentació de l'Assemblea. Explica que aquest any, per la situació sanitària,
fem l'Assemblea de forma sincrònica, és a dir, presencial i telemàticament alhora.

   Anima als assistents a col·laborar amb l'AFA de qualsevol forma i li passa la paraula a la Carla,
que explica el nostre funcionament amb una presentació projectada. (Arxiun adjunt).

   Comissions troncals,  comissions i  grups de treball.  També informa de la nova creació de la
comissió COVID que ens informarà durant  el  curs de protocols  i  esdeveniments de la  situació
sanitària.

   També anima a tothom a apuntar-se i li passa el torn al actual president Jordi Serra que explica
que aquest any hi ha canvi dels càrrecs de la Junta.

 ESTAT DE COMPTES.

   La Gemma Monclús  ens presenta  i  explica  el  tancament  de l'any anterior  i  la  proposta  de
pressupost d'enguany. 

   Ens informa que l'AFA paga unes hores de TEI (ja fa anys, ja que necessitem més hores que les
que ens dóna diputació) i el 50% del monitor extra de menjador que tenim aquest any per ajudar a
l'empresa de menjador amb les mesures sanitàries i ràtios. L'altre 50% el pagarà l'ajuntament.

                                                                                                               Associació de famílies d’alumnes de l’escola
                                                                                                                   Ildefons Cerdà



   Un assistent virtual ens demana perquè paguem formació dels mestres. La Gemma explica que
des de el  claustre a vegades es demana formació  que no dóna ensenyament  i  ens demanen
recursos si ens sembla bé. Hem de dir, pels nous, que la metologia de l'escola va començar amb el
neguit del claustre per millorar i canviar. Ens van exposar les opcions i desde l'AFA van fer un esforç
i vam pagar-ho per parts. Sempre hem valorat molt positivament que el claustre vulgui millorar i si
algun curs ho necessiten, ho valorem i votem. El que s'ha pagat ara, és la formació de l'any passat
que per la pandèmia, encara no ens havien cobrat. Aquest curs, no hi ha previsió de fer formació.

   Vots pressupost 2019-2020:           18 a favor: 10 presencial i 9 virtual.

                                                           4 abstencions: 3 presencial i 1 virtual.

   Vots a la proposta de pressupost 2020-2021:               20 a favor: 12 presencial i 8 virtual.

                                                                                          3 abstencions: 1 presencial i 2 virtual.

   Queden aprovats els dos comptes per majoria absoluta.

 ELECCIONS ALS CÀRRECS DE JUNTA.

CÀRREC ASPIRANT VOTS A FAVOR VOTS EN CONTRA ABSTENCIÓ

Presidència Eva Casals 13 P + 9 V ---- 1 V

Vicepresidència Jordi Carbó 13 P + 10 V --- ---

Secretaria Àngel Moncunill 13 P + 10 V --- ---

Tresoreria Gemma Monclús 13 P + 10 V --- ---

P= presencial. V= virtual/ telemàtic.

Queden aprovats per unanimitat els càrrecs de vicepresident, secretari i tresorera.

Queda aprovada la presidenta per majoria absoluta.

   La secretària sortint (Úrsula Serradelarca) començarà els tràmits pels canvis de nom als estatuts,
a l'AFFAC i al banc.

 PRECS I PREGUNTES.

 La Carla anima aferrissadament a la gent a col·laborar a l'AFA, tan en comissió, com en grup de
treball temporals. Tota ajuda és benvinguda.

 En Jordi Serra, president sortint, es despedeix agraïnt a tots la feina feta i la col·laboració de
tothom qui ha passat per l'AFA (en qualsevol grau) i donant tot el suport a la junta que entra.
Tanmateix, jo mateixa com a secretària, també agraeixo la feina i l'esforç de les persones en
tots els anys que portem a l'AFA però, sense agafar el micro. Consta en acta pels que no ho vau
sentir via virtual.

Casal Francesc Macià.
21 d'octubre de 2020
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