
 

*ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AFA BERTÍ* 

CURS 2020/2021 

 

 

Dia: Dijous 11 de febrer de 2021 

Hora: 21 hores  

Lloc: Telemàtica 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda 

2. Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea   

3. Vacant d’alguns càrrecs de la Junta Directiva de l’AFA Bertí: presidència i 

vicepresidència 

 

4. Proposta per valorar si es continua oferint l’extraescolar d’anglès de l’empresa 

Kids&Us de cara al curs vinent 

 

5. Torn obert de paraula 

 

 

1.  Benvinguda 

- Assisteixen a la convocatòria 15 representants de les famílies i tots els membres de 

l'AFA Bertí menys un. 

 

2.  Aprovació de l’Acta de la darrera Assemblea  (11/11/20)   

- S'aprova l'Acta de l'Assemblea anterior sense objeccions 



3. Vacant d’alguns càrrecs de la Junta Directiva de l’AFA Bertí: presidència i vicepresidència 

- S’anuncia que la Raquel deixa la presidència de l’AFA Bertí, però continua sent vocal de 

l’associació i que el Ferran deixa la vicepresidència (també deixa de ser vocal de l’AFA 

Bertí). 

- Queden vacants les figures de presidència i vicepresidència. Es demana si algú està 

interessat/da a presentar-s’hi. Qui vulgui ser president/ta o vicepresident/ta de l’AFA 

Bertí ho pot anunciar al xat de la reunió.  

- La Noemí Luelmo es presenta voluntària com a presidenta. La Núria Gibert es presenta 

voluntària com a vicepresidenta.  

- Es fan votacions per omissió: Qui hi estigui a favor no es pronuncia. Resultat de les  

votacions:  Presidenta--> ningú en contra, una abstenció. Vicepresidenta--> ningú en 

contra 

 

4. Proposta per valorar si es continua oferint l’extraescolar d’anglès de l’empresa Kids&Us de 

cara al curs vinent 

- Es presenta a la Mar Varea com a cap de la comissió d’extraescolars de l’AFA Bertí  

- S’explica que s’han rebut diverses queixes sobre el funcionament de l’extraescolar de 

kids and Us durant la pandèmia i que hi ha hagut diverses baixes del servei (sobretot 

del cicle de petits). Arrel d’aquestes queixes ha sorgit la proposta de valorar la 

continuitat de l’extraescolar. 

- Es valora la problemàtica. Es comenta que potser hi ha hagut algunes baixes del cicle 

de petits perquè és complicat que segueixen les classes en línia. Pel que fa als grans (sí 

que fan classes en línia) es parla que la durada de la classe és inferior a l’habitual, però 

el preu no ha disminuït. Es fa menció al fet que l’empresa és una franquícia i que 

potser no es té el poder de decisió per variar preus, a part, el preu que s’ofereix als 

usuaris/es de l’extraescolar ja és més baix que el que ofereix l’acadèmia  habitualment 

als seu alumnat fora de l’escola.  

- S’acorda que de moment es continua oferint el servei d’extraescolar de kids and Us. 

- Una mare demana que en aquest tipus de situacions es faci partícips a les famílies 

usuàries del servei 

 

5. Torn obert de paraula 

- Es comenta que actualment hi ha poca participació de les famílies de l’escola en les 

reunions d’Assemblea. Cal reflexionar sobre com aconseguir que més famílies 

participin a les Assemblees. 

- Algunes mares comenten que estaria bé que les famílies siguin informades de quines 

comissions hi ha, de com poden ajudar. Per fer voluntariat potser no cal ser vocal de 

l’AFA sinó que es pot col·laborar puntualment en alguna de les comissions aportant 

idees, projectes... 

- Es comenta que l’AFA té pensat fer arribar un vídeo a les famílies on els diferents 

membres de l’associació es presenten i expliquen la feina que fan. 

- Una mare, l’Anna Pou, s’ofereix a ajudar a l’AFA. 

 

 


