
 

ACTA DE L’ASSAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA 
COOPERATIVA DE L’AFA 

 
València, 10 de febrer de 2021 

Assistents: Maria Flores, Almudena Navas, Arantxa Grau, Marc Brell, Natxo Calatayud, Dani Castillo, 
Elvira Penya-roja, Mariam Ibáñez 

 

S'obri la reunió a les 18.00 hores en el canal https://meet.jit.si/afaparecatala amb el següent 
ordre del dia 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior. 

2. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta Directiva i del Balanç 
econòmic del curs 2019-2020. 

3. Elecció de la nova Junta Directiva de l’AFA. 

4.  Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del Pressupost de l’AFA per al 
curs 2020-2021. 

5.  Torn obert de paraules. 

 

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior. 

 Acta no es pot aprovar perquè no la tenim. 

 

2. Presentació i aprovació, si escau, de l’Informe de gestió de la Junta Directiva i del Balanç 
econòmic del curs 2019-2020 

La tresorera no ha pogut assistir per qüestions laborals. 

S’adjuntarà el balanç dels comptes de l’AFA. 

Tenim 2 comptes. 

 1 que era l’antic. 

Altre que és el que es fa servir. Hi ha un saldo positiu d’aproximadament 3000€. Ara per ara no té 
quasi moviment. 

Es va fer la despesa de l’agenda i també hi ha hagut quotes ingressades. 

Ens adonem que aquest curs no s’ha fet un escrit per a inscriure’s a l’afa.  

Es proposa de fer un escrit per a informar a les famílies que encara que no hi haja molta activitat 
l’AFA continua, i animant a pagar la quota per a poder mantenir-la i per a futurs esdeveniments, i 
animant a la participació de la gent en l’AFA. 



 

Compte 

CAIXA POPULAR ES33 3159 0063 56 2401991423 

Es comenta que potser és més important fer una crida a la participació i no demanar diners en 
aquests moments tan difícils. Però també s’apunta que tampoc ara podem fer molta activitat així 
que el que caldria és que s’anime a mantenir-se actiu de la manera que siga possible.  

Per a enguany es vol fer la gestió de tancar el compte antic, i deixar només el que està 
veritablement en ús. 

Una mare de 3 anys demana si en l’escrit es pot posar, a més de com es realitza la inscripció a l’AFA 
i la informació sobre el pagament (quantitat i forma de realitzar-lo), un protocol per a nouvinguts 
on s’explique el funcionament del centre: un organigrama, un plànol del centre amb la ubicació 
dels serveis, activitats que realitza l’AFA, informacions a tindre en compte, etc que tinga a veure 
amb l’organització de l’escola. 

Una altra mare proposa que es faça una enquesta per a saber què espera la gent de l’AFA, tant la 
que és nova com la que s’incorpora enguany a l’escola. 

Podria ser un formulari d’inscripció per a fer les 2 coses alhora, donar la informació i que la gent es 
puga inscriure. 

També es proposa que el que es faça en l’escrit és animar que la gent participe, més que no 
encarregue què és el que voldria que l’AFA fera. Que vinga, faça les propostes i per exemple es 
puga fer càrrec de dur-les endavant. 

  

3.- Elecció de la nova Junta Directiva de l’AFA 

S’aprova per assentiment la nova junta directiva 

Presidència: Rosaura 

Vicepresidència: Mariam Ibáñez Company. 44519537R 

Secretària: Natxo Calatayud i Mancebo. 20439108C 

Tresorera: Bàrbara Roig Plasencia. 24371887Y 

 

4.- Presentació i aprovació, si escau, de les Línies d’actuacions i del Pressupost de l’AFA per al 
curs 2020-2021. 

La nova junta seguirà la línia que ha seguit l’AFA fins ara. 

 

5.- Torn obert de paraules. 

• S’està treballant en el vídeo per al dia de dona i ciència. 

• Parlem de l’escocell. Des de l’escola es diu que està descuidat. Es parla de la necessitat de 
tenir una mirada amb perspectiva perquè allò que està plantat ha d’anar creixent. Es pot 
cuidar també fent altres plantacions. Ara no es pot fer una acció de grup per la qüestió 
Covid, però sí que estaria bé plantar floretes o alguna cosa. Veure quina podria ser la 
manera. Dani (menjador) proposa fer una ‘siembra de ruderales y espontáneas’’, que no 



 

té manteniment i que queda molt bonic. Marc proposa que les criatures d’infantil, com a 
acció del pla de transició a primària, tiren unes bombes de llavors. Ens sembla bona idea, i 
Josep i Dani anirà a plantejar-li-lo a Inma Donat, la directora. Aquesta sembra s’hauria de 
fer en la primera quinzena de març (bombes de llavors per bombetes falleres). 

 

• Marc proposa que ens plantejem enguany fer un campament, mantenint els grups 
bambolla (grups de deu amb monitor/a assignat/da) a finals de juny o principis de juliol de 
2021. Obviament ara no es pot asegurar res, però si de cara a l’estiu fem un 
sondeig/preinscripció. Ana Sauri aporta que com que les criatures porten bé lo de les 
mascaretes, el campament en eixe sentit és possible, tot i què planteja que es faça en les 
setmanes més properes al dia que finalitza el periode escolar. Accordem enviar info i el 
qüestionari; s’encarreguen Marc i Ana Sauri. 

 
 
 
 
 
 
 

 


