ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA AFA INSTITUT SANT QUIRZE DEL
VALLÈS 2019
Data: 07/11/2019
Hora: 20:30 en 1a convocatòria, 20:30 en 2a convocatòria
Assistents: Jaume, Toni, Agustí, Gonzalo, Raquel, Sandra, Narcís, Núria, Emilio
Mercader, Emilio, Marc Burgada i Max (8 de la junta, 1 pare que ja està al
Consell, 2 altres pares, un d’ells en Max) = 11 en total
Presideix la reunió: Sr Jaume Llop
Reunits en assembla general ordinària, a l’hora convocada es procedeix a
iniciar-se la sessió , seguint l’ordre del dia establert i comunicat en temps i
forma.
0. Benvinguda i presentacions
Abans d’iniciar l’assemblea en Jaume Llop dóna la benvinguda als assistents, i
els agraeix la seva presència, a l’hora que exposa els objectius i funcions de
l’AFA i la manera en què s’organitza per tal de dur-les a terme (de fet ja ho hem
anat fent durant la reunió de 1r ESO, que érem els mateixos)
1. Lectura i aprovació acta Assemblea 2018
Remetem els assistents a la lectura a la web, i s’aprova per unanimitat
2. Resum activitats i inversions curs passat i projeccions futures
En Jaume fa un repàs a les accions que hem fet, promogudes per les peticions
de l’equip directiu de l’Institut així com per la voluntat de donar sortida a les
demandes de pares.
En aquest sentit expliquem: les fonts exterior i canaletes, col·laboració en l’aula
mediambiental, mobiliari vestidors, teatre en anglès, aportació, xerrades
familiars, festes de graduació i InstiFest... Tots aquests aspectes queden
clarament reflectits en l’estat de comptes que posteriorment expliquen els
tresorers.
3. Estat de comptes
L’Agustí Macías i en Toni Sierra presenten novament un document molt
clarificador amb els números de l’any passat i el pressupost per aquest proper
curs, i el van explicant detalladament, i on es visualitza clarament la gran tasca
d‘associació que s’ha fet aquests darrers anys, i que ja estan donant fruït.
Les accions fetes per a copsar els nous associats de 1r d’ESO han estat molt
positives, així com la gran tasca d’identificar correus de contacte per a arribar al
màxim de persones . Tot això ha fet que s’ha produït un augment en el nombre
d’associats, en el què hem de seguir treballant.
Es plantegen qüestions sobre el fet que progressivament s’anirà perdent la
possibilitat d’associar a través de iddink, caldrà canviar la manera de sumar
associats.

Es donen explicacions sobre el tema de la col·laboració de l’AFA a les diverses
feses de graduació i la InstiFest; hi ha cert debat.
L’Agustí explica lo bé que ha anat el canvi d’entitat bancària en molts aspectes,
que va ser un assumpte que ens ha ajudat a gestionar la FAPAES.
4. Precs i preguntes
L’Emilio vol proposar que es treballin temes relacionats amb el Medi Ambient i
l’Emergència Climàtica de manera més intensa, i ho lliga amb la possibilitat de
fer accions justament quan hi ha vagues, pels nois i noies que no en facin... Li
demanem que presenti algun tipus de proposta més concreta.
En aquets punt en Max hi dóna el seu punt de vista
I fins aquí, l’acta de l’assemblea general ordinària de l’AFA de l’INS Sant Quirze
del Vallès.
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