
      ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

 

A Barcelona,  6 de Maig de 2014, a les 17:50h de la tarda, es va celebrar l’Assemblea General 

Extraordinària de l’Associació de Famílies i Alumnes de l’Escola Provençals amb l’assistència de 28 

persones, on a continuació passem a resumir el tractat i acordat en la mateixa. 

 

Ordre del dia: 

1-Aprovació de l’acta de l’anterior assemblea. 

2-Presentació d’un projecte de cohesió social: Fem una pel·lícula. 

3-Presentació i votació de les noves quotes de l’Afa per al curs 2014/15. 

4-Presentació i votació dels pressupostos per al curs 2014/15. 

5-Precs i preguntes. 

Exposició: 

-El Tresorer passa a detallar punt per punt l’ordre del dia. 

-Es proposa que la quota de l’Afa passi a ser per família i no per alumne. S’estableix una quota de 

30 euros per família. 

Això s’emmarca dintre de la voluntat de la Junta de racionalitzar les quotes de l’AFA i assimilar-les 

amb les que es paguen a altres escoles. És per això que hem utilitzat l’estudi estadístic emès per la 

fundació Jaume Bofill sobre la funcionalitat de les AFA’s a Catalunya i en el que comprovem que 

les escoles catalanes tenen com a mitjana un 80% d’associats i paguen 27 euros per família de 

quota mitjana (en el cas de Provençals fins ara hi havia un 69% d’associats i la quota es pagava per 

germà: 40 euros primer germà i 30 euros segon). 

-Es presenta el pressupost per el curs 2014/15, on el canvi més important és la reducció dels 

ingressos per les menors quotes per família i la reducció de despeses per l’eliminació de la partida 

de coordinació d’extraescolars, despesa que a partir d’ara assumiran íntegrament les quotes de les 

activitats extraescolars. Es per això que es decideix pujar les quotes de les extraescolars de 

tarda en: 

           1€ addicional les de CET 10 (recordem que l’any passat ja van pujar 1€) 

           2€ les activitats d’anglès i música tarda.  

           1€ Batucada 

 



-Es presenta un projecte de cohesió social basat en una pel·lícula amb la finalitat d’apropar més a 

pares, alumnes i professors. Es demana la col·laboració dels socis de l’Afa per dur a terme una 

comissió per estudiar la viabilitat del projecte. 

-Una mare proposa si l’escola es pot fer càrrec de gestionar el pagament de l’Afa. 

-Alguns assistents ens demanen que l’Afa transmeti a l’escola el desig de que es faci l’activitat de 

futbol a l’escola. 

-També reflectir la demanda d’ofertar una activitat diferent substituint el Casal de Setmana Santa i 

Nadal, donat que fa 3 anys que no es dur a terme per falta d’inscripcions. 

Acords: 

-S’aprova per 28 vots a favor  més 4 vots delegats l’acta de l’anterior assemblea extraordinària. 

-S’aprova  per 28 vots a favor  més 4 vots delegats les noves quotes de l’Afa per al curs 2014/15. 

-També s’aprova per 28 vots a favor més 4 vots delegats els pressupostos per al curs 2014/15. 

Sense tenir més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:10h. 

 

                President                                                                                         Secretari 

 

            Oscar Alonso                                                                                    Albert Prats 


