
Badalona  19 de maig del 2022

ASSEMBLEA GENERAL

ASSISTENTS: 

Membres  de  la  junta:  Raquel  Guadalupo  (presidenta)  Aura  Garriga  (tresorera)  Macarena
Benitez (secretaria) Laura Sanchez (vocal)

Sector famílies: 7 persones.

ORDRE DEL DIA:

1.Tancament del curs escolar: presentació de la memòria, pressupostos, activitats per
l’últim trimestre.

2.Renovació de càrrecs de presidència i tresoreria.

1. Presentació  de  la  memòria  anual,  pressupostos,  activitats  per  l’últim
trimestre.

1.1 Es presenta memòria i es van explicant els punts que la formen (a final de curs
restarà penjada al web de l’escola).

Es comenta que actualment l’AFA ha estat formada per 5 mares i a la primera assemblea es va
fer una crida a la participació de les famílies i es va derivar a funcionar per comissions. 

Es comenta que la participació de les famílies ha anat de major a menor i que això ha suposat
deixar de fer més activitats/tallers. Tot i així, les festes celebrades i els tallers realitzats han
gaudit de bon ambient i de bona participació.

- Comissió  manteniment:  Actualment  i  gràcies  a  la  pressió  de  les  instàncies
presentades i la publicació a les xarxes socials com l’ajuda des de l’associació de
veïns de Llefià existeix més presencia d’equip de manteniment i s’han arreglat les
goteres del gimnàs, la tanca del pati, algun wc, pintat les línies de la pista, tallat els
arbres  morts...faltaria  acabar  amb la  plaga  de  termites  i  la  cornisa  de  l’edifici
principal. L’arbre de p3 queda a l’espera ja que per una banda afavoreix l’ombra
però per l’altre fa malbé les tubàries dels wc.

- Comissió colònies: aquest curs s’ha col·laborat amb l’empresa “la dama de estepa”
i els infants han venut productes per financiar-se les colònies.

- Comissió  tallers  castanyada  Halloween  i  Comissió  Tallers  hivern:  totes  dues
celebracions van ser un èxit.

- Comissió xocolatada solidaria i carnestoltes. Es celebren juntes per unificar ajuda.

Pel  que fa a les  extraescolars s’ha treballat  amb l’empresa Lloc de jocs:  Es van ofertar 10
extraescolars  variades,  de  les  quals  s'ha  dut  a  terme  multiesports,  english  games,  dansa



urbana,  patinatge,  taekwondo  i  bàsquet..  La  resta  no  va  arribar  al  mínim  d'inscripcions.  

Aquest curs també s'ha comptat amb Unió Bàsquet Llefià, per fer Bàsquet.

D’acord amb l’empresa es va fer arribar a les famílies una enquesta de satisfacció per valorar el
servei rebut. Els resultats han estat molt positius (mitjana de 3'73 sobre 4)

- Valoració de les xerrades dintre del programa de formació de famílies.

Es comenta que a l’escola s’han portat a terme 3 xerrades per a les famílies ( risoteràpia, valors
que fan créixer i com parlar de sexualitat) i es valora de forma positiva tant la participació com
el contingut. 

 -Valoració dels tallers de sexualitat pels cursos de 5è i 6è.

Gràcies a una subvenció l’AFA ha pogut gestionar els tallers de sexualitat pels grups de 5è i 6è
sent ben rebuts pels infants i per les professionals de sexducación.

1.2 Dades econòmiques:

SALDO ANTERIOR: 3.647,83

INGRESSOS: 2.352,50

DESPESES: 2.223,75 

DESPESES (previstes): 1.300

SALDO FINAL (previst): 2.476,58

Hem de tenir en compte que el curs passat no es van cobrar cuotes d´AFA donada la situació.

1.3 Activitats que es duran a terme durant l’últim trimestre :

- Participació de l’extraescolar de dansa urbana en el parc de les palmeres el 22 de maig amb
motiu de les festes del barri.

-Exhibicions d’extraescolars a l’escola.

-Festa familiar Hawaiana oberta a tothom el 18 de juny a les 16:30h al pati de l’escola.

-Dotació econòmica per la graduació de 6è.

Aquest curs s’ha anat recuperant la normalitat a l’escola per això s’ha pogut realitzar tallers
familiars, festes, exhibicions d’extraescolars, formacions, jornades de portes obertes de p3 i
reunions amb l’equip directiu habituals.



2. Renovació de càrrecs de Presidència i tresoreria.

Es posen els càrrecs de Presidència i Tresoreria a disposició perquè ha caducat el mandat. No
es presenta ningú. Es decideix donar de marge fins l´últim dia de curs (21 de juny) per donar la
possibilitat a les persones que vulguin afegir-se a la junta i no hagin pogut anar a l´assemblea,
ho fessin. 

S'explica les conseqüències de no poder renovar la Junta amb un mínim de 3 persones: 

- S´hauria de dissoldre l´associació.

- Amb la qual cosa no es podrien fer extraescolars al cole, ni tenir menjador perquè no hi
hauria cap associació que gestionés el temps no lectiu a l´escola.

-Tampoc es podrien fer tallers, ni festes, ni trobades ni cap activitat sense demanar un permís
específic a l´ajuntament per utilitzar les instal·lacions del cole. 

-Les famílies tindrien menys pes al consell escolar.

-No existiria cap plataforma amb la qual defensar els drets de les famílies o fer pinya en temes
que ens preocupen.

D´aquí a final de curs la junta es queda en funcions per acabar les ultimes activitats i poder
passar el relleu adequadament.  O en cas contrari decidir si es dissol l´associació. 


