
MODEL  (acta curta) 
 
 
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AFA DEL CEIP JOAN VIVES 
 
 
Identificació de la sessió 
Número: 3/20XX 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de setembre de 20XX 
Horari: de 19 a 21 
Lloc: sala d’actes del CEIP 
 
Assistents 
Mònica Cabré Fernández, presidenta 
Maria Congost Duré, vicepresidenta 
Pep Coll Vidal, tresorer 
Marcel Nadal Masplà, vocal 
Lourdes Jonqueres Juan, vocal 
Frederic Izquierdo Uría, vocal 
Irene Puigdengoles Marsal, vocal 
Teresa Veciana Majó, vocal 
Rosa Picó Martí, secretària 
 
També hi ha assistit 45 socis i sòcies 
 
Absents /Han excusat la seva absència 
Miracle Miró Martí, vocal 
Antoni Roig Peig, vocal 
 
Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta per crear un menjador escolar. 
3. Pressupost de les activitats extraescolars. 
4. Calendari de les assemblees de l’AFA del curs 20XX-20XX. 
5. Torn obert de paraules. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

La presidenta obre la sessió, la secretària llegeix l’acta de la sessió anterior (annex 1). 
 
 Acord 
 Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Proposta per crear un menjador escolar  

La presidenta presenta l’estudi per crear un menjador escolar al CEIP Joan Vives (annex 2). En 
aquest estudi es proposa que l’aula de dibuix serveixi de menjador (amb les adaptacions 



corresponents) i l’aula 5  pugui servir de cuina perquè ja hi ha instal·lació de gas i també té 
canonades. 

 
 La presidenta també  proposa fer un concurs públic per cobrir la plaça de cuiner/a. 
 
 Acords 
 

 a) Aprovar, per unanimitat, que el menjador del CEIP es faci a l’aula de dibuix i la  
  cuina a l’aula 5. 
 
 b) Fer un concurs públic per convocar una plaça de cuiner/a. 
 
3. Pressupost de les activitats extraescolars  

La presidenta informa del pressupost per a les activitats extraescolars del curs 20XX-20XX 
(annex 3). 

 
El senyor Marcel Nadal comenta que caldria augmentar el pressupost de l’activitat de dansa 
clàssica. 

 
La senyora Irene Puigdengoles manifesta  el seu acord, com també el de la majoria de membres 
de l’assemblea perquè consideren que  la majoria de l’alumnat del CEIP vol portar a terme 
aquesta activitat. 

 
 Acord 
  

Estudiar l’augment del pressupost per a les activitats extraescolars per al curs 20XX- 20XX, 
concretament per a l’activitat de dansa. 

 
4. Calendari de les assemblees de l’AFA del curs 20XX-20XX 

La presidenta proposa el calendari de les properes assemblees de l’AFA per al curs 20XX-20XX, 
que són les següents: 

 
 20 de desembre de 20XX 
 6 de març de 20XX 
 8 de juny de 20XX 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
La secretària      Vist i plau 
       La presidenta 
 
(signatura tradicional / signatura electrònica) 
 
 
Annexos 
1. Acta de la sessió anterior 
2. Estudi per crear un menjador escolar  
3. Pressupost per a les activitats extraescolars del curs 20XX – 20XX 


