
     
 
 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’AFA ESCOLA ANTONI BRUSI 
 
 
CONVOCATÒRIA 
 
Dia: 2 de novembre de 2022 
Hora: 18:30 h 
Finalització: 20:30 h 
Lloc: Biblioteca escola 
 
Assitents Junta: 
Laura Almeida Toledano 
Nuria Peláez Rodriguez 
Txema Coll Solà 
Carlos Fernandez Guinea 
Gisela Melenchón Estela 
Nathalie Pereira  
Martha Cadena Arizpe 
 
Assitents Socis: 
Albert Valero 
Irina Kotova 
Maribel Garcia 
Griselda Saura 
Anna Quer 
Almudena Castillo 
Sara Tarragona 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Nova AFA: Qui som i què fem 
2. Estat de comptes i aprovació, si escau 
3. Propostes d’inversió i millora en el curs 22/23 
4. Què vam fer el curs 21/22? 
5. Què volem fer? 
6. Col·laboració amb l’AFA 
7. Torn obert de paraula 



 
 
1-Presentació membres junta AFA actual 
 
 
2-Estat de comptes 
− Presentació del balanç 01/01/21 – 31/12/21 
− Presentació estat de comptes any 2022 
− Previsió curs 22-23 

 
Es resolen dubtes i s’aprova.  
Es revisarà rebuts d'impagats per veure si són reincidents. 
 
3-Propostes d’inversió i millores curs 22-23 
− Tressoreria inicial a mantenir: 23.363,36€ 
− Estimació ingresos extra curs 22-23: 12.794,65€ 

Millores informàtiques: 2178€ 
Tatami nou gimnàs/taekwondo: 5.109,71€ 
Augment 3% nòmina Mari (mateixes hores, però divendres tarda lliure): 600€ 
Cobertura tarda divendres (Merche): 459,8€ 
Romanent: 4120,96€ 
 

Les famílies proposen destinar el romanent per contractar mestre per desdoblament 
de les classes d'anglès. 
S’aprova. 
 
4-Què vam fer el curs 21/22 
S’expliquen les diferents activitats: projectes comuns amb l’escola, subvenció 
Ajuntament, relacions amb Direcció i barri, idiomes, extraescolars, proposta colònies, 
casalet, casal d’estiu, diferents festes, millores a l’AFA. 
 
5-Què volem fer 
Canvi terra del gimnàs (tatami), suport extraescolars, esdeveniments de dinamització 
familiar, xerrades dirigides a famílies. 
Mantenir l’activitat actual. 
 
 
6-Col·laboració amb l’AFA 
Col·laboració amb comissions o noves idees 
A través del mail afabrusi@gmail.com 
 
 
7-Torn obert de paraula 
− Es suggereix recuperar els mestres de suport d’anglès per fer desdoblaments +/-

voluntaris/Erasmus. Ja es tenia previst, l’any passat no es va dur a terme per manca 
de pressupost. En els darrers anys no s’aconseguien voluntaris perquè preferien 

mailto:afabrusi@gmail.com


anar a escoles amb metodologia més innovadora, però actualment pot tenir més 
èxit. 

− Potenciar la robòtica/STEM. Aquest curs s’ha fet canvi de proveïdor, és més 
econòmic i a més s’ofereix a més cursos. 

− Es proposa iniciar contactes amb instituts, entitats al barri o 22@. 
− Es planteja afegir el xinès com a extraescolar, es mirarà d’introduir de cara a la 

graella del proper curs. Fort Pienc ho fa a través de “Panda”. 
− Es recomana promoure més la difusió de festes a través de delegats per motivar les 

famílies. 
− Des de la comissió de festes s’enviarà mail quan es comencin a preparar per 

demanar la col·laboració de famílies. 
− S’hauria de reforçar la comissió de solidaritat, valorar posar el focus internament. 
 
 
I sense cap més punt a tractar a les 20:30 h es dóna per finalitzada l’Assemblea. 
 
 
 
Laura Almeida      Nuria Peláez 
 
Presidenta                   Secretària 


