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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem que el proper dimecres dia 30 de novembre, en horari de 

16 a 18.30 hores, farem la primera sessió informativa sobre el 

Carnestoltes 2023. Enguany la rua es farà el dia 18 de febrer i com 

cada any des de l’AFA Escola Azorín us convidem a tots els socis i sòcies 

a participar.  

Uns dies abans de la reunió us farem arribar mitjançant els delegats de 

curs, les imatges de les disfresses que hem preparat perquè així el dia de 

la reunió hi podeu resoldre tots els dubtes que tingueu. A més disposareu 

de les plantilles per fer-les, i per aquest motiu us demanem que el dia de 

la reunió porteu tisores, llapis i paper gran (tipus diari o d’embalar) per 

poder copiar aquestes plantilles.  

 

Aprofitem per adjuntar-vos l’acta de l’assemblea del 4 de novembre. 

Uneix-t’hi a la tribu!!!! 

Us hi esperem. 

 

AFA 

23 de novembre de 2022 
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Hospitalet de Llobregat, 4 de novembre de 2022 
 

Es celebra l’Assemblea Ordinària d’AFA de l’Escola Azorín convocada per la 

Junta Directiva de l’AFA i que té lloc a l’escola.  S’inicia sobre les 17.20 hores  i 

finalitza sobre les 18 hores aproximadament, amb el següent ordre del dia: 

1. Balanç 2021-2022 

2. Pressupost 2022-2023 

3. Informació procés de renovació Junta Directiva AFA 

4. Precs i preguntes 

El nombre d’assistents són sis, dels quals tres són membres de la Junta 

Directiva: Yolanda Duarte (presidenta), Eva Rosell (secretària) i Laura 

Fernández (vocal). El tresorer Joan Sorribes s’ha excusat per motius laborals. 

Donat que la presidenta arriba amb retard s’inicia l’assemblea explicant que des 

de l’AFA és té previst per aquest curs preparar alguna rifa de Nadal, sempre 

que les famílies de sisè no en preparin cap, per poder facilitar el pagament a 

tots els socis i sòcies de l’AFA que vagin de colònies. Però encara no està tancat 

com es farà i probablement es faci consulta a les famílies. 

Es passa al punt 1 del balanç, s’expliquen totes les activitats que s’han realitzat 

durant el curs per cada partida i queda aprovat sense objeccions. 

Es passa al punt 2, s’expliquen a que estan destinades les partides i es procedeix 

a la seva votació a mà alçada, quedant aprovat amb sis vots a favor i cap en 

contra, amb  dues objeccions al respecte de la partida per la revista que queden 

reflectides a l’acta. 

Es continua amb el punt 3. S’informa que aquest curs finalitza la tasca 

d’aquesta Junta Directiva i es convida a qui estigui interessat a formar i 

presentar una nova Junta d’AFA, mitjançant la convocatòria de renovació  que 

es té previst que sigui a finals del segon trimestre o principis del tercer. En 

aquell moment s’informarà dels passos a seguir. No obstant, s‘informa que 

l’actual Junta Directiva es presentarà novament per la seva reelecció però 

deixaran el càrrec tant la presidenta com el tresorer.  

Finalment es recorda que qui vulgui participar i/o ajudar en les tasques que es 

duen a terme, pot posar-se en contacte amb els membres actuals, a través dels 

delegats o fent servir el correu electrònic de l’AFA (ampa@escolaazorin.com). 

Es passa a l’últim punt de l’ordre del dia sense cap qüestió i per tant es dóna 

per finalitzada l’assemblea. 

ampa@escolaazorin.com

