
 
 
 
 

ACTA 
 
 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ 
DE FAMÍLIES DE L’ESCOLA PÚBLICA L’UNIVERS 

 
 
 
Data: 18/01/2012  Hora: 21 h  Lloc: Escola l’Univers 
 
 
Assistents (20 persones): Clàudia Aguilar (P5), Carlos Bernal (P4), Maria 
José Blanco (P5), Albert Garcia (P3/P5), Ferran Casals (P3/P5), Diana 
Casellas (P3/P5), Sònia Centelles (P5), Maria Civit (P3/P5), Anna Cols (P3), 
Xènia Cuartielles (P5), Bet Cuatrecasas (P3), Anna Dalmases (P5), Jordina 
Grau (P4), Irene Lop (P5), Cornèlia O’Callahan (P5), Pau Plana (P3/P5), 
Jordi Roca (P5), Txell Rodon (P3/P5), Laura Román (P4) i Mireia Zabala 
(P3/P5). 
 
 
Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior  
2. Estat de comptes de l’AFA 
3. Aprovació del pressupost 2011-2012 
4. Concretar les funcions de la comissió coordinadora. 

Interlocució amb l’escola.  
  4.1 Figura dels delegats de classe 
5. Rol del president, el tresorer i secretari i renovació d’aquests 

càrrecs  
6. Nou horari d'assemblees 
7. Novetats comissió de mobilitzacions: primer contacte de l'AFA 

amb la regidora del districte, canvi de data de la reunió amb el 
regidor i properes accions  

8. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 



1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior  
 
Acords: s’aprova l’acta de l’anterior assemblea. 
 
 

2. Estat de comptes de l’AFA 
 
Exposició: Maria Civit (comissió de tresoreria). 
  
- Es presenta l’estat de comptes de l’AFA; actualment hi ha un saldo de 
4.609,17 euros (veure document adjunt 1).  
 
- Actualment l’AFA té un compte bancari amb la Caixa d’Enginyers. Aquesta 
entitat cobra una comissió de 0,85 cèntims per cada pagament que es fa 
directament a l’oficina, tot i que ja fa uns mesos que va comunicar a l’AFA 
que fer els pagaments via web suposarien només un interès de 0,15 
cèntims per cada operació. Des del mes de setembre que diuen que 
“imminentment”, encara no han finalitzat el tràmit per fer-ho possible.  
 
- És per aquest motiu que la comissió de tresoreria encara no ha realitzat 
les domiciliacions bancàries dels socis de l’AFA, ja que estaven esperant  
poder-ho fer a través d’internet, que resulta molt més econòmic. Així doncs, 
de les 65 famílies que volen ser membres de l’AFA, només 9 han fet el 
pagament; les 56 famílies que han omplert la butlleta esperant que l’AFA 
faci la domiciliació bancària, “legalment” encara no en formen part, tot i que 
se’n coneix la seva voluntat de ser-ne socis. Aquest problema quedarà 
resolt en el moment de fer el pagament. 
 
- La Xènia comenta que des de la comissió de tresoreria s’estan plantejant 
un canvi d’entitat bancària; han mirat les condicions del Banc de Sabadell i 
de la Caixa de Catalunya.  

 
- Des de la comissió de tresoreria demanen tenir una altra signatura per 
poder fer moviments bancaris. Actualment, l’AFA té tres signatures 
autoritzades, però només una pertany a la comissió de tresoreria, cosa que 
dificulta molt la seva feina. 
 
Acords / properes accions: 
 
- Queda pendent fer el canvi d’entitat bancària. Des de la comissió de 
tresoreria s’estudiaran les condicions d’altres entitats (Banc de Sabadell, 
Caixa de Catalunya, Triodos, alguna entitat via internet...). Es decidirà 
quina és l’opció millor i es tramitarà el canvi d’entitat bancària. 
 
- S’aprova que l’AFA assumeixi el cost de la comissió per cada pagament de 
la quota dels membres de l’AFA: 0,85 cèntims per 56 ingressos, és un total 
de 47 euros. D’aquesta manera, no demorem més el cobrament i totes les 
famílies que ho van sol·licitar ja seran membres de l’associació. 
 
- S’afegiran dues signatures noves: 

o Maria Civit Sancho i   
o Fina Antonijoan Rubio 



 
 
 
 

3. Aprovació del pressupost 2011-2012 
 
Exposició: Xènia Cuartielles (comissió de tresoreria). 
  
- Es presenta el pressupost de l’AFA pel curs 2011-2012 (document adjunt 
2). Actualment hi ha un romanent de 3.308,26 euros. 
 
- El Pau (comissió d’extraescolars) explica el motiu perquè a les despeses 
d’extraescolars apareix el valor de 0 euros. Comenta que l’acollida de tarda 
és deficitària i perquè no ho fos hi hauria d’haver un mínim de 8 nens. Les 
activitats extraescolars si que queden cobertes.  
 
Debat:  
 
- Es debat com resoldre el tema del dèficit de 700 euros de l’acollida de 
tarda. Des de la comissió d’extraescolars es proposa pujar la augmentar 6 
euros la quota trimestral per cada nen i activitat extraescolar (és a dir, al 
mes serien 2 euros/nen/activitat).  
 
- El curs passat l’AFA ja va haver d’assumir els 1.200 euros de dèficit de 
l’acollida. De cara el curs vinent es demana una bona previsió del cost de 
les extraescolars i l’acollida de tarda. Si des de la comissió d’extraescolars 
es considera que aquest funcionament d’acollida + extraescolars no és 
viable, es podria organitzar d’una altra manera i debatre-ho en properes 
assemblees. 
 
- La Xènia comenta que quan es van elaborar els estatuts de l’AFA es va 
posar erròniament l’adreça postal de l’escola: apareix al carrer Siracusa 12, 
baixos, que és on actualment està arribant tota la informació bancària. Per 
solucionar-ho, proposen canviar els estatuts per tal de poder esmenar 
l’adreça. 
 
Acords / properes accions: 
 
- A les alçades de curs que estem no es considera apropiat canviar el preu 
de les activitats extraescolars. Per cobrir el dèficit de l’acollida de tarda 
s’aprova que l’AFA assumeixi pagar els 700 euros pendents.   
 
- La comissió de tresoreria s’encarregarà de fer els canvis als estatuts. 
Quedem a l’espera que la comissió de tresoreria faci el canvi d’entitat 
bancària de l’AFA per poder canviar els estatuts i esmenar l’adreça de 
l’escola. 
 
 
 
 
 



 
4. Concretar les funcions de la comissió coordinadora. 
Interlocució amb l’escola.  

 
Exposició: Clàudia Aguilar (comissió d’aprenentatges). 
  
- La nova organització de l’AFA mitjançant la comissió coordinadora i el fet 
de suprimir les comissions mixtes no ha agradat a l’equip directiu, que no 
veuen clar com podrem treballar conjuntament escola-AFA. 
 
Debat:  
 
- Es defineixen les funcions de la comissió coordinadora (document adjunt 
3). Aquesta nova comissió ajudarà a millorar la relació entre els membres 
de l’AFA i entre aquesta i l’equip de mestres. La direcció de l’escola sabrà a 
quina comissió pertany cada membre de la coordinadora, que sempre serà 
accessible per tractar qualsevol tema. Pel que fa als temes que afecten al 
conjunt de l’AFA, l’escola citarà a la comissió coordinadora i aquesta 
traslladarà el tema en assemblea. 
 
Acords / properes accions: 
 
- S’aprova la nova organització de l’AFA mitjançant la Comissió 
Coordinadora, que es reunirà amb l’equip de mestres per explicar el seu 
funcionament. 

 Funcions de la coordinadora: 
o Coordinació entre les comissions 
o Xarxa d’informació entre comissions 
o Interlocució amb l’escola com a AFA 
o Imatge visible de l’AFA 
 

 Funcionament de la coordinadora: 
o Es reunirà internament quan sigui necessari 
o El membre de la coordinadora garanteix la interlocució amb 

l’escola per les qüestions puntuals de la seva comissió. Però 
això no vol dir que només ell es reuneix amb l’escola.  Cada 
comissió,i segons cada cas, decideix qui assisteix a les 
reunions amb l’escola pels temes particulars de la seva 
comissió. 

o La coordinadora es reuneix amb l’escola quan calgui tractar 
temes prou importants/transcendents com a AFA. 

 
 

4.1. Figura dels delegats de classe 
 

Exposició: Anna Dalmases (comissions: comunicació i mobilitzacions). 
 
- En l’assemblea del mes d’octubre es va parlar del tema d’escollir un 
delegat per cada classe i no es va fer. Es torna a plantejar el tema per si 
realment és necessari.  
 



Debat:  
 
- La Clàudia defineix les funcions del delegat de classe: 

o Comunicació entre les famílies i els mestres (es considera que 
actualment ja hi ha un tracte directe de les famílies amb la mestra). 

o Comunicació entre les famílies i l’AFA (en el nostre cas tampoc 
caldria, ja que l’AFA funciona de forma assembleària i per tant 
tothom pot assistir a les assemblees). 

 
Acords: 
 
- S’aprova que no es considera necessari crear la figura de delegat de 
classe, tant pel que fa a les funcions que hauria de fer com per l’alçada de 
curs en què ens trobem. 
 
 
5. Rol del president, el tresorer i secretari i renovació 
d’aquests càrrecs  
 
Exposició: Anna Dalmases (comissions: comunicació i mobilitzacions). 
 
- Tal com diuen els estatuts de l’AFA, cada dos anys cal renovar els 3 
càrrecs que tenen signatura: president, tresorer i secretari. 
 
Debat:  
 
- Tant el president (Jordi Roca) com la secretària (Diana Casellas) no posen 
cap impediment per seguir desenvolupant els seus càrrecs. Tampoc ningú 
s’ofereix a ocupar-los. El mateix passa amb el tresorer. 
  
Acords / properes accions: 
 
- S’aprova que els tres càrrecs: president, el tresorer i secretari es renoven 
amb les mateixes persones que els ocupaven. 
 

 
6. Nou horari d'assemblees 

 
Exposició: Anna Dalmases (comissions: comunicació i mobilitzacions). 
 
- Es torna a posar en dubte quin és la millor hora per fer les assembles. De 
les diferents possibilitats (17 h, 19 h i 21 h), la menys apropiada és la de 
les 19 h. Sembla que l’horari preferent és el de les 21 h, vist el nombre 
d’assistents de les últimes assemblees realitzades en aquesta hora. 
 
Debat:  
 
- El Pau Plana (comissió d’extraescolars) comenta que va molt malament 
compaginar les extraescolars amb les assemblees de les 17 h de la tarda, 
pel tema de l’espai i el soroll. Proposa que un bon horari per fer les 



assemblees seria a les 17.30 h, excepte els dimecres, que és el dia que hi 
ha més extraescolars. Es debat aquesta possibilitat i el fet d’oferir-ho amb 
acollida. 
 
Acords / properes accions: 
 
- S’aprova alternar les assemblees entre els dos horaris possibles: a les 
17.30 h (dilluns, dimarts i dijous) i les 21 h (de dilluns a dijous). 
 
- S’aprova que les assemblees de tarda donin servei d’acollida tot i que es 
facin 30 minuts més tard. 
 
- S’acorda que la propera assemblea es faci a les 17.30 h amb acollida. 
 
 
7. Novetats comissió de mobilitzacions: primer contacte de 
l'AFA amb la regidora del districte, canvi de data de la reunió 
amb el regidor i properes accions 
 
Exposició: Anna Dalmases (comissions: comunicació i mobilitzacions). 
 
- Aquest punt es va incloure a l’ordre del dia per explicar la reunió prevista 
amb Gerard Ardanuy (el regidor d’educació) que finalment es va posposar. 
Aquesta reunió, en un principi estava concretada pel dia 9 de gener i la van 
aplaçar al dia 16 de gener. Finalment, es va tornar a canviar la data al 6 de 
febrer. De moment, se li farà arribar el dossier referent a la construcció de 
la nova escola, tant a ell com als altres càrrecs implicats en la construcció. 
 
- Per altra banda, l‘associació s’ha reunit amb la Mayte Fandos, regidora del 
districte de Gràcia, on es va informar que com que en los pressupostos de 
la Generalitat de 2012 no es contempla la partida per l’escola, s’haurà 
d’esperar un mínim de 4 anys per la seva construcció. La regidora va 
traslladar a l’associació que la construcció de l’escola és un punt clau pel 
districte i que s’està estudiant alternatives a l‘ampliació de barracons. 
 
Debat:  
 
- Es consideren inadmissibles els aplaçaments que des del districte han fet a 
les reunions amb els representants de l’AFA. Es proposa posar-nos en 
contacte directament amb l’alcalde del districte i fer-li arribar el dossier 
preparat per la comissió de moblilitzacions.  
 
 
Projecte "Inside-out" 
 
Exposició: Anna Dalmases (comissions: comunicació i mobilitzacions). 
 
- Una de les properes accions reivindicatives que proposa la comissió 
mobilitzacions és el projecte "Inside-out", que consisteix en enganxar un 
seguit de fotografies de les cares dels nostres fills al mur del solar on s’ha 
de construir la nova escola. 



 
- Tot i que cada família que vulgui participar en l’acció, haurà de signar una 
autorització per l’ús de les imatges, també, per tirar endavant aquest 
projecte cal signar un contracte amb l’empresa nord-americana dels premis 
TED mitjançant el qual l'AFA es faria càrrec de les eventuals despeses si hi 
hagués alguna demanda d’una família en un futur.  
 
Acords / properes accions: 
 
- S’aprova participar en el projecte "Inside-out" i l’AFA es fa responsable de 
signar el contracte. 
 
- S’acorda que el Pep Samsó presentarà l’informe tècnic del projecte a 
l’Institut de Paisatge Urbà com a obra d’expressió artística, no com una 
activitat reivindicativa.  
 
 
8. Precs i preguntes 
 
- En Carlos Bernal presenta un manifest del col·lectiu de Parcs i jardins i 
demana si ens hi volem adherir. S’acorda que l’AFA s’adhereix al manifest 
dels jardiners contra la privatització. 
 



Ingressos 2012 675,39 €    675,39 €    675,39 €

Quota AFA -  €          
-  €          

Subvencions -  €          
-  €          

Extraescolars 600,00 €    
preinscripció extraescolars 
2011-2012

600,00 €    

Varis 75,39 €      
REINTEGRAMENT remanent 
metàl·lic

75,39 €      

Despeses 2012 524,87 €-    524,87 €-    524,87 €- 

curs 2011-2012 524,87 €-    
xocolatada Nadal 39,47 €-      comissió festes
fotocòpies 22,00 €-      comissió comunicació
Jordi Tonieti 82,80 €-      comissió festes
porta pati 210,60 €-    AFA
Educand (acollida reunió pares) 170,00 €-    AFA

Saldo 2011 a data 31/12/2011 - €      

Saldo 2012 a data 15/01/2012 150,52 € saldo positiu

150,52 €



Ingressos curs 2009-2010 2.614,63 €  2.614,63 €  2.614,63 €  

Quota AFA 1.700,00 €  
curs 2009-2010 1.700,00 €  34 famílies

Subvencions 914,63 €     
 29/01/2010 Acollida matinal 2009-2010 (1T) 289,61 €     Consorci d'Educació
 24/12/2010 Acollida matinal 2009-2010 (2T+3T) 625,02 €     Consorci d'Educació

Despeses curs 2009-2010 1.126,99 €-  1.126,99 €-  1.126,99 €-  

curs 2009-2010
AFA 142,04 €-     
 12/05/2010 R/FEDERACIO A QUOTA FAPAC 2009-2010 96,54 €-       AFA
 01/06/2010 REINTEGRAMENT Despeses de constitució 45,50 €-       AFA
comissió tresoreria 24,04 €-       
 22/01/2010 DEBIT TITOL COOPERATIVA (alta C.Enginyers) 24,04 €-       comissió tresoreria
comissió aprenentatges 300,00 €-     
 01/06/2010 REINTEGRAMENT Participació AFA Escola de pares 300,00 €-     comissió aprenentatges
varis 660,91 €-     
 01/06/2010 REINTEGRAMENT Entrega Subvenció Acollida 289,61 €-     
 25/11/2011 TRASPAS Pagament subvenció d'acollida a la família Cardenal 99,46 €-       
 25/11/2011 TRANSFERENCIA Pagament subvenció d'acollida a la família París 180,56 €-     
 25/11/2011 TRANSFERENCIA Pagament subvenció d'acollida a la família Aumatell 91,28 €-       

Saldo curs 2009-2010 1.487,64 €  



Ingressos curs 2010-2011 9.841,57 €    9.841,57 €    9.841,57 €    

Quota AFA 2.250,00 €    
curs 2010-2011 1.950,00 €    39 famílies
curs 2010-2011 300,00 €       6 famílies

Subvencions 1.754,51 €    
 24/09/2010 Subvenció AFA 2010 500,00 €       Ajuntament de Barcelona
 29/10/2010 Acollida matinal 2010-2011 (1T) 378,99 €       Consorci d'Educació
 24/12/2010 Extraescolars 2010-2011 (1/2 curs) 592,89 €       Consorci d'Educació
 29/07/2011 Escoles Obertes Setmana Blanca 2011 85,00 €         Consorci d'Educació
02/01/2012 diferència subvenció extraescolars 2010-2011 (per teatre) 197,63 €       Consorci d'Educació

Extraescolars 5.767,00 €    
preinscripció 2010-2011 180,00 €       18 alumnes
preinscripció 2010-2011 10,00 €         1 alumne
música 2010-2011 (1T) 750,00 €       10 alumnes
música 2010-2011 (2T) 150,00 €       2 alumnes
música 2010-2011 (2T) 600,00 €       8 alumnes
música 2010-2011 (3T) 675,00 €       9 alumnes
teatre 2010-2011 (1T) 1.071,00 €    17 alumnes
teatre 2010-2011 (2T) 1.197,00 €    19 alumnes 
teatre 2010-2011 (3T) 1.134,00 €    18 alumnes 

Varis 70,06 €         
 07/01/2011 pagament duplicat música 2T 2010-2011 70,00 €         
 19/01/2011 bonificació C.Enginyers 0,06 €           

Despeses curs 2010-2011 8.448,72 €-    8.448,72 €-    8.448,72 €-    

curs 2010-2011
AFA 420,13 €-       
 27/09/2010 REINTEGRAMENT Bústia AFA 26,70 €-         AFA
 21/10/2010 R/FAPAC 2334-AFA CEIP BAI quota 2010-2011 123,43 €-       AFA
 14/12/2010 REINTEGRAMENT Acollida tarda (rebut 20/12) 30,00 €-         AFA
 29/04/2011 REINTEGRAMENT Pagament Acollides Educand 240,00 €-       AFA
comissió tresoreria 13,19 €-         
 28/06/2010 despeses ingrés preinscripció extraescolars 4,00 €-           comissió tresoreria
02/06/2011 diferència TRANSFERENCIA pagament música 2+3T 3,19 €-           comissió tresoreria

 05/07/2011 COMISSIO MANTENIMENT C.Enginyers 6,00 €-           comissió tresoreria
comissió festes 1.510,80 €-    
 27/09/2010 REINTEGRAMENT Berenar Assemblea 20,00 €-         comissió festes
 27/09/2010 TRANSFERENCIA Participació AFA Festa Inici 400,00 €-       comissió festes
 19/01/2011 TRANSFERENCIA (Pagament xocolatada) 280,80 €-       comissió festes
 29/04/2011 REINTEGRAMENT Pagament Contacontes Festa St.Jordi 240,00 €-       comissió festes
 05/10/2011 REINTEGRAMENT 450 € Tonietti (futura factura amb IVA) 450,00 €-       comissió festes
 05/10/2011 REINTEGRAMENT 60 € flors de la festa de fi de curs 60,00 €-         comissió festes
 05/10/2011 REINTEGRAMENT 60 € rebuts presentats per la Montse (banderoles, teixits, fils,...) 60,00 €-         comissió festes
comissió aprenentatges 300,00 €-       
 26/10/2010 REINTEGRAMENT (300 escola de famílies) 300,00 €-       comissió aprenentatges
comissió obres 125,00 €-       
 29/04/2011 REINTEGRAMENT Pagament Escoles En Barracons 125,00 €-       comissió obres
varis 6.079,60 €-    
 26/10/2010 REINTEGRAMENT (175 per diversos pagaments) 175,00 €-       
 26/10/2010 TRANSFERENCIA pagament música 1T 637,50 €-       
 14/12/2010 TRANSFERENCIA pagament teatre 1T 963,90 €-       
 19/01/2011 PAGAMENT HISENDA 4t 2010 282,60 €-       
 13/04/2011 TRANSFERENCIA pagament teatre 2T 1.071,30 €-    
 13/04/2011 TRANSFERENCIA pagament teatre 3T 1.071,30 €-    
 20/04/2011 PAGAMENT HISENDA 1t 2011 179,55 €-       
 02/06/2011 TRANSFERENCIA pagament música 2+3T 1.275,00 €-    
 20/07/2011 PAGAMENT HISENDA 2t 2011 423,45 €-       

Saldo curs 2010-2011 1.392,85 €    
Saldo curs 2009-2010 1.487,64 €    

2.880,49 €    



Ingressos curs 2011-2012 5.913,39 €  5.913,39 €  5.913,39 €  

Quota AFA 450,00 €     
curs 2011-2012 450,00 €     9 famílies

Subvencions 500,00 €     
 01/06/2011 Subvenció AFA 2011 500,00 €     Ajuntament de Barcelona
Extraescolars 4.888,00 €  

preinscripció 2011-2012 45,00 €       3 alumnes 
metàl·lic preinscripció extraescolars 2011-2012 600,00 €     

música 2011-2012 (1T) 1.216,00 €  15 alumnes
música 2011-2012 (2T) 480,00 €     6 alumnes
teatre 2011-2012 (1T) 1.861,00 €  26 alumnes
teatre 2011-2012 (1T) 63,00 €       1 alumnes
teatre 2011-2012 (2T) 623,00 €     9 alumnes

Varis 75,39 €       
REINTEGRAMENT remanent metàl·lic 75,39 €       

Despeses curs 2011-2012 4.184,71 €-  4.184,71 €-  4.184,71 €-  

curs 2011-2012
AFA 697,61 €-     
 05/10/2011 TRANSFERENCIA (equip de so) 189,88 €-     AFA
 21/10/2011 R/FAPAC 1962 20638 quota 2011-2012 127,13 €-     AFA
metàl·lic porta pati 210,60 €-     AFA
metàl·lic Educand (acollida reunió pares) 170,00 €-     AFA
comissió tresoreria 22,26 €-       
 04/10/2011 COMISSIO MANTENIMENT C.Enginyers 6,00 €-         comissió tresoreria
 05/10/2011 comissió TRANSFERENCIA (equip de so) 2,00 €-         comissió tresoreria
 25/11/2011 comissió TRANSFERENCIA pagament teatre 1T 2011-2012 5,08 €-         comissió tresoreria
 25/11/2011 TRANSFERENCIA 3,18 €-         comissió tresoreria
04/01/2012 COMISSIÓ MANTENIMENT 6,00 €-         comissió tresoreria

comissió obres 87,00 €-       
19/12/2011 càrrec FAPAC (despeses de la organització del 26N) 87,00 €-       comissió obres
comissió festes 122,27 €-     
metàl·lic xocolatada Nadal 39,47 €-       comissió festes
metàl·lic Jordi Tonieti 82,80 €-       comissió festes
comissió comunicació 136,57 €-     
 05/10/2011 REINTEGRAMENT rebuts presentats per l'Olga (90€) 90,00 €-       comissió comunicació
 05/10/2011 REINTEGRAMENT (rebuts presentats per la Diana, de material d'oficina) 24,57 €-       comissió comunicació
metàl·lic fotocòpies (Anna Pérez) 22,00 €-       comissió comunicació
varis 3.119,00 €-  
 05/10/2011 REINTEGRAMENT rebuts presentats pel Jordi (24,61€) 24,61 €-       
 05/10/2011 REINTEGRAMENT remanent metàl·lic 75,39 €-       
 20/10/2011 PAGAMENT HISENDA 3t 2011 13,50 €-       
 25/11/2011 TRANSFERENCIA pagament teatre 1T 2011-2012 1.725,50 €-  
 25/11/2011 TRASPAS pagament música 1T 2011-2012 1.280,00 €-  

Saldo curs 2011-2012 1.728,68 €  
Saldo curs 2010-2011 1.392,85 €  
Saldo curs 2009-2010 1.487,64 €  

4.609,17 €  
banc #¡REF!
metàl·lic 150,52 €     

#¡REF!
4.609,17 €  



PRESSUPOST AFA CURS 2011-2012

INGRESSSOS

Saldo banc a 12-1-2011 3.355,65€ (descomptant els cobraments d'estraescolars)
Metàlic 150,52€
Quotes a cobrar 2.600,00€

TOTAL 6.106,17€

PAGAMENTS PENDENTS

Educand 1.271,91€
Retencions professionals 291,00€

DESPESES COMISSIONS

Aprenentatges 410,00€
Comunicació 250,00€
Extraescolars 700€
Festes 968,00€
Mobilitzacions 660,00€
Tresoreria 50,00€

TOTAL 4.600,91€

REMANENT 1.505,26€



 
 

 

Comissió Coordinadora 

 

 

• Funcions: 
  

o Coordinació entre comissions. 

o Propiciar una xarxa d’informació entre comissions. 

o Interlocució amb l’escola com a AFA. 

o Imatge visible de l’AFA. 

 
 
• Funcionament: 
 

o Es reunirà internament quan sigui necessari. 

o El membre de la coordinadora garanteix la interlocució amb l’escola per les qüestions 
puntals de la seva comissió. Però això no vol dir que només ell es reuneixi amb 
l’escola; cada comissió, i segons cada cas, decideix qui assisteix a les reunions amb 
l’escola pels temes particulars de la seva comissió. 

o La coordinadora es reuneix amb l’escola quan calgui tractar temes prou 
importants/transcendents com a AFA. 

 



 

 

Esquema funcionament AFA – Coordinadora 
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