
 
 

 
 
ACTA Reunió AFA Antoni Brusi  

 
JUNTA DE L’AFA ESCOLA ANTONI BRUSI 
  
CONVOCATÒRIA 

 
DIA: 24/02/21 
HORA: 18.30 h a 20.45 h 
LLOC: online 
 
Assistents Junta: 

Idoya Cepero, Silvia Fernández, Annalisa Facchini, Sonia Granados, Mari Carmen Vioque 

 

Acta Junta AFA 24/02/2021 

 
Ordre del dia: 
 
 

● Situació actual dels comptes de l’AFA. 
 
 

Tenint en compte la delicada situació de la tresoreria en aquest temps de crisis, continuem               
amb l'anàlisi exhaustiva dels comptes de l'AFA. 
 
La mitjana d'aquest curs ens indica que ens falten uns 750 € més al mes de beneficis per no                   
acabar en números vermells.  
 
Tenint en compte els ingressos de la quota extraordinària, analitzem si hi ha altres punts on                
podem incidir: 
 
 
 
 
 
 

 



1. IMPAGATS 
 

- Es decideix que les famílies que no hagin pagat la quota de soci de l’AFA no                
poden fer extraescolars fins que no la paguin. 

 
- Es detecta que cada mes hi ha un percentatge important de quotes            
d’extraescolars retornades. Es farà anàlisis de les famílies reincidents per solucionar           
aquesta situació. Les devolucions suposen un problema greu. La mitja de devolucions            
mensuals és d'uns 900 euros i des de l’oficina s’està fent la gestió per recuperar-los. 

 
 

 
2. EXTRAESCOLARS 

 
Es revisen una per una totes les extraescolars, verificant si amb les limitacions d'inscrits              
actuals el preu continua donant un benefici que sigui suficient per cobrir les despeses fixes               
de l'AFA. Totes les activitats donen beneficis tot i que algunes d’elles generen molt poc               
benefici. La prioritat de l’AFA ha estat sempre mantenir els preus més baixos possibles, per               
donar com més possibilitats a tothom de participar-hi. En particular, les extraescolars de             
música i anglès, ja que són un tret diferencial de la nostra escola.  
Fora de l’actual situació, el conjunt dels ingressos de la nostra AFA (festes, casals,colònies,              
grups més grans d'extraescolars, …) sempre havia compensat amb escreix aquest poc            
marge.  
 

- Actualment això no és així. Per aquest motiu, es decideix pujar en 2 € el preu 
de les extraescolars de Llenguatge musical, Combos i Kidsandus de cara al 3r 
Trimestre (abril, maig, juny). S’informarà només a les famílies afectades, explicant-ne 
la raó.  

 
- Enviarem un mail a les famílies informant de les extraescolars que es poden 
obrir amb un mínim de 6 persones, com és el cas de dansa P3, jumping dimarts tarda, 
etc... per intentar que es formin nous grups i continuar així en la millora d'ingressos.  

 
 

3. REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE L’ESCOLA 
 

El dia 26 de febrer a les 15 h farem una reunió amb la direcció de l’escola, per explicar 
la situació actual de la tresoreria de l’AFA i veure com l'escola pot col.laborar. 
 

 

I sense més temes a valorar, es dóna per finalitzada la reunió. 

 

Idoya Cepero Mónica Cassadó 
  
 Presidenta  Secretaria 

 


