ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Data: dimarts, 23 de desembre de 2021
Hora: 20h
Assistents: Mª Queralt Martí, Ingrid Marimon, Albert Prades, Núria Ramon, Judit Guàrdia,
Sara Dalmau i Eva Castells.
Excusa la seva absència : Mònica Galtés.
Temes tractats:
1. S’aprova l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Activitats curs 20-21. donada la situació pandèmica i les restriccions covid a tots
nivells vam considerar convenient realitzar només activitats burocràtiques. Es van
renovar i aprovar els estatuts, que no és poca cosa.
3. Baixes a l’AFA: es donen de baixa la Íngrid Marimón i la Judit Guàrdia, tot i que
col·laboren de bon grat quan se’ls hi sol·licita ajuda. Hem passat de 5 a 3 membres:
presidenta, secretària i tresorer. Hi ha la possibilitat de que la senyora Núria Ramon
sigui una nova membra de l’AFA.
4. Estat de comptes: es va decidir no cobrar la quota de d’AFA i els únics ingressos
que hi van haver van ser la venta d’algunes samarretes que anava fent la Maria
Queralt.
5. Propostes pel curs 21-22:
○

Actualitzar el logo de l’AFA.

○

Tenim prevista fer una sortida a Barcelona per veure un musical familiar.
Però veient com avança la pandèmia i les restriccions que hi ha als teatres
ho haurem de deixar per més endavant. Es comenta que al Consell Escolar
també es va parlar d’aquest tema i que potser estaria bé buscar un concert
simfònic al Palau o a l’Auditori. Es posarien dos preus pel servei de l’autobús:
soci AFA i no soci AFA.

○

Pagar els autocars dels grups que surtin a tocar per la geografia catalana.
La Mª Queralt comenta que han quedat totes les trobades suspeses pel curs
21-22 i que només es conservarà la del departament de piano que es farà a
Andorra. Està prevista pel dissabte dia 19 de maig de 2022. Es tocarà una
l’obra Nem a la fira, del compositor Jordi Domènech.

○

Intentarem fer alguna xerrada educativa.

○

Reutilització de llibres de cara el curs vinent 22-23.
Es comenta la possibilitat de tirar endavant el tema de la reutilització de
llibres tal com va proposar una mare de l’escola a la Mª Queralt. Aquest curs

s’informarà a les famílies que hi ha intenció d’engegar el projecte de
reutilització de llibres.
A mitjans o final de curs s’enviarà un correu als socis de l’AFA per
informar-los d’aquest projecte i el juny, es faria la recollida de llibres. El
setembre quan els mestres donin els títols dels llibres es vendrà entre els
socis de l’AFA primer i uns dies després s’obrirà aquesta possibilitat a les
famílies que no siguin membres de l’AFA.
Pensem que s’hauria de pagar un preu simbòlic per llibre, per exemple 5€ i
aquests diners es destinaran a coses que necessiti el centre.
5. Felicitem les festes i ens acomiadem.
Sense res més a tractar s’aixeca aquesta acta.
Presidenta

Secretària

Eva Castells
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