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1. Lectura acta anterior

2. Introducció

3. Què es fa a l’assemblea?

4. Què és l’AFA?

5. Funcionament de l’AFA

6. La Junta

7. Famílies sòcies

8. Estat de comptes  i TPV

9. Extraescolars 

10. Els serveis

11. Projecte de patis 

12. Recull d’activitats

a. Mares/pares dinamitzadores

b. Festes

c. Xocolatada 

d. Aportacions econòmiques i de serveis

13. Comunicació i xarxes

14. Recull de propostes

15. Esmenes als Estatuts

16. Votacions

17. Comiat



Benvingudes i benvinguts

L’assemblea és l’òrgan sobirà de l’associació en la qual es dóna a conèixer tota la 

feina que s'està fent. També és el millor moment per parlar de tot allò que ens 

inquieti, aportar idees i opinions, proposar, expressar, construir i escoltar. En 

definitiva participar activament en una part molt important de la nostra escola.



L’AFA és una associació sense afany de lucre que agrupa les famílies de l’alumnat del nostre centre. En col·laboració 

amb els diversos sectors de la comunitat educativa, té com a objectiu principal treballar per a la millora del centre i de 

l’educació.

● Participa de forma oberta i activa en la vida del centre per dinamitzar la seva activitat i per promoure 

projectes complementaris a l’educació a les aules.

● Té vocació d’aportar i de col·laborar amb la direcció i l’equip docent del centre amb qui actua com a 

interlocutor per tractar temes que afecten tot el col·lectiu de famílies.

● Fomenta el treball en xarxa amb altres agents educatius i facilita la prestació de serveis i activitats 

fora de l’horari lectiu. Una oportunitat per al sistema educatiu

Des de la nostra AFA, treballarem a partir d’uns eixos transversals que garanteixin la feina des d’una perspectiva 
feminista, ambientalment sostenible, socialment justa i inclusiva, per sumar cap escola pública i de qualitat.



Menjador-espai de 
migdia

Pla d’entorn Comunicació

Socialització Manteniment Festes

A banda de les tasques pròpies que comporten els càrrecs de presidència, vicepresidència, 
secretaria  i tresoreria,  l’AFA  s'organitza en diverses  comissions de treball que ens 
repartim entre les diverses persones de la Junta.
Apart , també  formem part del Consell municipal de dones i  estem adherides a plataformes  
com “Som Escola”, entre d’altres. 
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INGRESSOS DESPESES

Llibres (Agendes) 1.107,40 € 1.409,41 €

Xandall 5.567,75 € 4.666,20 €

Acollida 2.904,27 € 2.047,18 €

Quotes Curs 2019-20 2.471,00 €

Quotes Curs 2020-21 4.565,00 €

Teatre i excursions 2.555,00 €

Reunions 125,00 €

AFFAC 373,27 €

Aportació Escola (patis) 108,90 €



Comissions bancàries 164,52 €

Despese generals: 
subministraments (telèfon, 

internet,pàgina web,,material 
oficina, neteja...)

933,74 €

Festa solidaria 101,36 €

Administrativa 3.101,28 €

Gestoria  972,84 €

Seguretat Social 1.540,58 €

Totals 16.615,42 € 18.099,28 €

Diferència negativa -1.483,86 €



➤ TPVEscola sistema per gestionar els pagaments escolars
➤ Facilitar la gestió i control dels pagaments a les escoles i ampes
➤ Les famílies accedeixen a la plataforma mitjançant una aplicació per al mòbil 

i també via web
➤ Els pagaments es realitzen de mitjançant targeta de dèbit o crèdit.

➢ Comunicacions. arxius adjunts, avisos al mòbil i correu 
electrònic,

➢ Gestió de integral de l’acollida matinal
➢ Formularis d'enquestes i consultes. Obtenir respostes amb 

identificador, per recollir opinions… (Extraescolars)
➢ Signatura electrònica segura. Autoritzar sortides o altres 

qüestions (Autorització de dades)
➢ Calendari d'esdeveniments. Publicació d'esdeveniments
➢ Notificacions automàtiques a l'aplicació de pagaments i 

comunicacions (Pop app)



Les extraescolars que s’ofereixen les gestiona una empresa externa; 
GSB Global Sports Bussiness.

Les activitats són: 
- Poliesportiu: horari de tarda.
- Anglès: horari migdia (empresa Kids & Us).

Des de l’AFA seguirem buscant diferents opcions per a què l’oferta de les 
extraescolars sigui àmplia i diversa per a tots i totes. Tindrem en compte les 
vostres necessitats, us animem a que ens feu arribar les vostres propostes.
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Comunicació Participació activa Treball amb equipCreativitat



Festa  esportiva 

Festa final de curs





Comanda de  llibres a les aules.



636 080 550

mailto:afamarquesdelapobla@afamarquesdelapobla.org
mailto:acollida@afamarquesdelapobla.org
mailto:tresoreria@afamarquesdelapobla.org
mailto:secretaria@afamarquesdelapobla.org


• Nova denominació AFA

• Durada càrrecs a quatre anys

• Establir reunions telemàtiques 
com alternatives a les reunions 
presencials.







Necessitem persones com tu, pares i mares que vulguin aportar una mica del seu 
temps lliure a canvi d’una gran recompensa.
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