REUNIÓ JUNTA AFA ESCOLA PIA CALDES
Google Meet

20:00 HORES

ORDRE DEL DIA I ACTA 20-07-2021
Assistents presencials: Emili, Eli, Pepi, Yolanda, Vero, Ester.
Assistents connectats: Esther Bautista (mare Hugo 4rt ESO), Laura Florido (mare
Lía P3), Mireia molins (mare de Tomàs i Eulàlia, 4rt primària i 1r d’ESO), Amor Pérez
(mare de Víctor 2º primària), Tània Fernández (mare d’Arlet i Mia de P3 i 1r primària),
Erika Flores (mare d’Isaac P3A), Montse Rovira (mare Gala P4), Cristina Vilanova i
Oscar González (pares del Marc de P3), Francina Coral (mare de Marc de P5).
S’inicia l´Assemblea Extraordinària, que es celebra per via telemàtica, on line
mitjançant google meet, a les 20:10 minuts.
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
Pepi agraeix l’assistència a la reunió als presents per l’ interès i l’empatia cap a la
Junta de l’AFA vigent.
L’actual presidenta de l’AFA Pepi Piedra dóna la benvinguda als assistents i agraeix
als delegats d’aquest curs la seva tasca i demanant que no surtin dels grups de
wattsap fins tenir nous delegats de curs.
Explica el motiu de l’Assemblea Extraordinària: tots els membres de la Junta deixen de
formar-ne part.
Informa de la importància que hi hagi Junta de l’AFA. Reflexió sobre què passa si no hi
ha Junta.
2. Informem que la Junta actual dóna per finalitzada la seva etapa i deixa deserts
tots els càrrecs a partir del proper curs 2021-2022 (presidenta, vicepresident,
tresorera i secretària).

2.1. Junta Actual
La Junta actual dóna per finalitzada la seva etapa i deixa deserts tots els
càrrecs a partir del proper curs 2021-2022 (presidenta, vicepresident,
tresorera i secretària).

Per tal de poder-se constituir Nova Junta calen mínim 2-3 persones per als
càrrecs de president/a, tresorer/a i per a la funció d’enllaç amb la Federació
d’AFAs de l’Escola Pia Catalunya*.

President/a: Pepi Piedra©
Vice-president: Emili López*©
Secretàri/a: Ester Guerrero©
Tresoreria: Eli Busquet
Vocals: Yolanda Cañero©, Marta Hernández©, Verónica Díaz©, Abigail
Linares, Lurdes Martínez ©, Ingrid Iranzo, Lucia Gratiela Tufaru.
Els noms en vermell indica que deixen la Junta de l’AFA. La © Indica que
seguiran formant part d’alguna de les comissions (els llistats de les
comissions s’han d’actualitzar per al curs 2021-2022.
2.2. Funcions dels Càrrecs

President o vicepresident
-

Dirigir i representar legalment l´associació.

-

Convocar, presidir i dirigir les reunions, tant de l´Assemblea General com
de la Junta Directiva, i decidir en cas d´empat.

-

Visar i signar les actes i els certificats que redacta el secretari.

-

Totes aquelles funcions que li delegui la Junta Directiva.

-

En cas d´absència, el/la substitueix el vicepresident/a o el/la vocal de més
edat de la Junta Directiva, per aquest ordre.

Tresorer/a
-

Custòdia i control dels recursos de l´associació.

-

Elaboració del pressupost, balanç i liquidació de comptes.

-

L´exercici econòmic va de l´1 de setembre al 31 d´agost.

-

Portar un registre de caixa.

-

Signar els documents de Tresoreria.

-

Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva.

-

Gestionar el compte corrent de l´associació.

-

Sol·licitar les subvencions aprovades pels òrgans de govern, i justificarles posteriorment en els terminis establerts.

Secretària
-

Custodiar la documentació de l´associació.

-

Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l´Assemblea
General i de la Junta Directiva.

-

Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

-

Portar el llibre de registre de socis i sòcies.

-

Redactar i fer arribar als socis totes les comunicacions necessàries de
part de la Junta Directiva.

-

Rebre i respondre els e-mails que arribin al compte de correu de l´AFA.

Vocals
-

Programar, gestionar i controlar els diferents tallers i esports

-

Vetllar juntament amb la resta de membres de la Junta pel bon
funcionament de les activitats extraescolars.

-

Qualsevol altre funció que se´ls hi atribueixi per a l´assoliment dels
objectius de l´associació.

Representant de la Junta a la Federació d’AFAs
-

Enllaç entre la Federació d’AFAs d’Escola Pia Catalunya i l’AFA de
l’Escola Pia de Caldes, acudint a les reunions de zona corresponents.

-

Vetllar per l’aplicació de les directrius generals establertes en les reunions
de la Federació i el seu desenvolupament dins de l’AFA de l’Escola Pia
Caldes, concretament des de la Junta de l’AFA.

-

Ser representant i portaveu de la Junta de l’AFA de l’Escola Pia Caldes a
la Federació.

2.3. Les Comissions i les seves funcions

-

Són grups de treball creats a petició dels membres de l´associació o de la
Junta Directiva que s’encarreguen de la realització de les diferents
activitats que organitzi la mateixa.

-

Cada comissió és específica d’una temàtica i desenvolupa activitats
(tallers, xerrades, celebracions...) d’acord a la seva temàtica. Diferents
comissions es poden unir per a portar a terme una activitat que precisi
d’aquesta organització (p.e: la tarda de la família).

-

Cada comissió ha de tenir un representant que la lideri i sigui el nexe amb
la Junta de l’AFA.

-

La Junta farà el seguiment de les actuacions de les comissions amb el
seu representant i les validarà periòdicament.

SI LES COMISSIONS ESTAN BEN CREADES I AMB PERSONES QUE LES
PORTIN, LA FEINA DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE L’AFA DISMINUEIX UN
50%.

Es mantenen les comissions de l’any 2019 amb la possibilitat d’incorporació a
les comissions a tots els interessats.

Comissió de Comunicació i TICs (nova)
Aquesta comissió s’encarrega de la pàgina web, xarxes socials, banners,
presentacions, imatge...
Comissió d’idiomes per a Pares i Mares Comissió de tallers i manualitats
S´encarrega de filtrar,valorar i realitzar les diferents propostes de tallers i
manualitats.
Comissió Tarda de la Família
S’encarrega de la coordinació i organització de les diferents activitats
proposades.

Comissió Xocolatada Solidària
S’encarrega de la coordinació i organització de la xocolatada solidària
(inscripció, informació, difusió, execució).

Comissió de Corpus
S’encarrega de la coordinació i organització de la festivitat de Corpus,
concretament de les catifes que es fan en representació de l’escola i la
coordinació amb acció cívica calderina (reunions prèvies i emplaçament) i
amb l’escola (pels dissenys que es reproduiran).

Comissió de Festes
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació i organització de les diferents
festes com són: festa de fi de curs, graduació batxillerat i graduació 4rt ESO.
Comissió de Menjador
S’encarrega de la supervisió dels menús i proposta de modificacions en cas
que es consideri necessari.
Realització d’activitats i tallers relacionats, xerrades café…
Comissió d’esports
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació de les activitats de les
famílies (adults), relacionades amb esports. També s’encarrega de la
organització del Torneig Rosario Sánchez infantil (reunions prèvies,
informació i coordinació).
Comissió de Millora d’espais
Aquesta comissió s’encarrega de detectar espais a millorar i promoure la
participació activa dels pares per a donar sortida a aquestes millores, sempre
per parlar-les i proposar-les a l’escola.

Es convida a tothom qui vulgui a participar en el grau d’implicació que esculli
segons disponibilitat i preferències. Es pot fer individualment o per grups de
pares i/o amistats ja existents amb habilitats interessos per alguna de les
comissions. Es contemplarà la possibilitat d’obrir altres comissions a petició
de les famílies sempre hi quan hi hagi les persones per a fer-ho possible.

2.4. Resum d’activitats que es porten a terme des de l’AFA i que no es
podran realizar

-

Tallers de manualitats: Nadal, Carnestoltes, Familiars, etc.

-

Conferències per a pares i mares.

-

Tallers diversos per a pares i mares.

-

Tastet de vins.

-

Classes de Zumba per a pares i mares.

-

Lliguetes de futbol i bàsquet per a pares i mares.

-

Cursos d´idiomes: anglès, francès, alemany.



-

Graduacions (6è, 4rt. ESO, 2on. BAT, CAI).

-

Torneig escolar Rosario Sánchez.

-

Festa Fi de Curs.

-

Catifes Corpus.

-

Tarda de la Família.

-

Xocolatada Solidària.

SI NO HI HA JUNTA, LES ACTIVITATS DE LES COMISSIONS I DE L’AFA NO
SERAN POSSIBLES.

2.5. Candidatures per a la Nova Junta (calen mínim els càrrecs de
president/a i tresorer/a)
Per càrrecs, pendent d’acabar de decidir entre elles  Montse Rovira i Amor
Pérez. (Post-reunió s’incorpora Silvia Delgado).
Tresorera  Tània Fernández
Vocals  Verónica Díaz, Yolanda Cañero, Mireia Molins, Oscar González i
Cristina Vilanova.
3. Precs i preguntes
El Gregori agraeix a l’actual Junta de l’AFA tota la feina feta i el suport envers els nous
membres que formaran la propera Junta de l’AFA. Els encoratja a seguir treballant de
forma conjunta amb l’Escola i les famílies per tal de poder arribar més lluny i caminar
junts.
- Amor Pérez comenta que és una pena, que al igual que a les reunions presencials
s’uneixi tant poca gent.
- Moltes gràcies per la vostra feina a la junta actual!!
- Felicitats x la feina feta i gràcies i força als que entren. Bon estiu a tots!!
Junta AFA vigent:
- Famílies animeu-vos, val molt la pena.
- Quan nosaltres vam entrar a la Junta ens vam plantejar el repte que les comissions
fossin autònomes.
A les 21:10 hores es dóna la reunió per finalitzada. Tota la informació i més a
https://afaescolapiacaldes.cat

