A la ciutat de Barcelona el 25 de gener de 2018, es reuneixen els socis de l’AFA Front Marítim
convocats a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de socis, a les 19:30h, a les instal·lacions de
l’Institut Front Marítim.
A les 19:30 hores, sota la presidència de la Sra. Lydia Rofes Borràs, es declara obert l’Acte.
La Presidenta comença recordant als assistents que al punt quart de l’Ordre del Dia està previst aprovar
la renovació de càrrecs de la Junta, essent els que restaran vacants el de la Presidència, la
Vicepresidència, la Tresoreria i la Secretaria. Tanmateix, també caldrà cobrir la Comissió
d’Extraescolars i la de Famílies. Es demana sis plau la consideració per part dels assistents de la
necessitat de formar part de l’AFA per tal de que el projecte tiri endavant, essent molt important pels
nostres fills i filles que l’Institut compti amb una associació de famílies amb pes específic.
Tot seguit, es comença a tractar cada punt de l’Ordre del Dia:
1er.- Presentació del tancament comptable de l’exercici 2016-2017 i aprovació del pressupost per
l’exercici 2017-2018.
La Tresorera, Cristina Manzano, explica quina és la situació comptable de l’associació, i que en resum
és la següent:
El total d’ingressos per aportacions de quotes de socis al curs 2016-2017 va ser de 9.415€ amb un
nombre de famílies associades de 316.
Es fa notar que el nombre de famílies associades ha disminuït notablement del curs passat 2016-2017
a l’actual (amb ingressos per aportacions de socis de 9.060€), i es delibera entre els assistents quins
poden ser els motius pels quals ha succeït aquest fet: potser una manca de coneixement per part de les
famílies del que pot reportar l’associació en benefici dels seus fills/es mitjançant aportacions
econòmiques de l’AFA al centre, o bé per la manera de portar a terme el pagament de la quota, per
ingrés o transferència a efectuar per les famílies, o facilitant el número de compte per tal de que l’AFA
carregui un rebut al compte.
S’acorda, en aquest sentit, informar a les famílies del centre sobre la importància de que l’associació
compti amb prou recursos econòmics per tal de revertir en inversions de les que en gaudeixen els
nostres fills i filles, com per exemple en:
1.- millores en la xarxa wifi,
2.- la participació en el 50% del cost de les agendes i les carpetes que a primers de cada curs
s’entreguen als alumnes,
3.- organització de festes (desè aniversari del centre, fi de curs, etc)
4.- adquisició de material tecnològic que el centre considera necessari
5.- totes aquelles millores que calgui portar a terme a les instal·lacions del centre i que l’administració
no en pugui fer front.
Les activitats extraescolars si bé s’haurien d’autofinançar, el curs passat va haver una activitat
deficitària, la del teatre impartida per l’empresa LAZZIGAGS, que es va voler mantenir durant tot el
primer trimestre amb nombre d’alumnes que feia deficitària l’activitat, esperant poder ampliar el nombre
d’alumnes al llarg d’aquell primers mesos. En veure que això no succeïa, es va haver de donar de baixa
l’activitat, lamentant-ho molt per tots els beneficis que l’activitat de teatre reporta als nostres fills/es.
Una altre activitat deficitària va ser la participació a LA MARATO DE TV3 per la pobre participació de les
famílies a aquesta activitat solidària que no va tenir bona acollida al nostre centre. Per aquest motiu,
aquest mes de desembre passat ja no s’hi ha participat.
També fou deficitària la festa fi de curs donat que l’import que en concepte d’entrada es requereix per
participar a la festa és inferior al cost de tot el que s’hi ofereix tant pel que fa referència al beure i
menjar, com a decoració i música.

La cursa de la dona s’ha autofinançat donat que la recaptació per a donatius voluntaris de les
participants s’entrega íntegrament a l’Asociación Española Contra el Cáncer. El curs passat es van
recaptar 480€.

S’aprova el pressupost pel curs vinent amb unes despeses previstes de 4.520€ (FAPAC, carpetes i
agendes, domini de la web, festes i comissions bancàries), i s’aprova mantenir la quota de 30€ per
família i curs.
S’aprova tanmateix que la titularitat i disponibilitat dels comptes de l’AFA sigui indistinta.
2n.- Valoració i aprovació si s’escau d’aportacions econòmiques a l’Institut per adquisició de material.
S’informa als assistents de les darreres peticions formulades per l’equip directiu del centre a fi de
col·laborar en l’adquisició de nou material tecnològic. Recentment el centre ha optat per substituir els
projectors que hi ha cada aula i que es van adquirir en règim de renting, per smart TV a algunes aules
com a prova pilot. Aquest curs la substitució s’ha portat a terme a les aules de 3er curs d’ESO
únicament, per tal de comprovar si és una solució valorada positivament a mesura que avança el curs i
així acabar substituint tots els projectors per smart TV.
L’equip directiu també ha manifestat la necessitat d’adquirir ordinadors nous pel professorat.
S’aprova per unanimitat dels assistents fer una aportació econòmica de 5.000€ durant el present curs
per l’adquisició del material tecnològic que el centre consideri més oportú.
3er.- Informació sobre les activitats extraescolars que s’imparteixen aquest curs.
Es procedeix a informar breument sobre cada activitat extraescolar:
1.- Idiomes: aquest curs s’estan impartint classes d’anglès i francès. La persona que imparteix les
classes és Lidia Gargallo, professional en aquest àmbit, i mare d’exalumne del centre. S’informa que els
nombre d’alumnes a aquestes activitats és de XXXX. Hi ha un grup funcionant per adults, també.
Es comenta per alguns assistents que es podria valorar la possibilitat d’impartir idiomes en format
diferent: més dinàmic i de conversa, i/o amb determinat nivell amb caire més oficial.
La gestió dels rebuts va a càrrec de l’AFA.
2.- Fotografia: aquesta és una activitat nova aquest curs. L’imparteix un pare de l’institut i es gratuïta. Hi
ha 12 alumnes inscrits. Està oberta l’activitat a pares, mares i alumnes, però només s’hi han inscrit
alumnes.
3.- Zumba: és una activitat que ja fa anys que s’imparteix a l’institut mitjançant l’associació del barri A lo
Cubano. Està oberta a pares i mares, i actualment hi ha 12 participants, entre alumnes i mares.
S’imparteix al gimnàs del centre. La gestió dels rebuts va a càrrec d’ A lo Cubano.
4.- Robòtica: és una activitat que fa anys que també s’imparteix a l’institut i el seu funcionament és
positiu.
5.- Street Dance: aquesta és una activitat nova d’aquest curs. La imparteix l’associació Can Luca.
Actualment són 9 alumnes, 5 del propi centre i 4 d’altres centres del barri. El preu és de 75€/trimestre
per un dia de classe. La gestió dels rebuts va a càrrec de Can Luca. Aquesta associació aporta a l’AFA
2€ al mes per alumne del centre, i 5€ per alumne extern, en compensació per a la utilització de l’espai.
Al mes de maig fan un festival, habitualment al Casino del Poblenou.
6.- Música: l’AFA té un acord amb l’Escola de Musica Angel Casas amb qui els alumnes interessats/des
han de coordinar el dia i l’hora de la classe. Actualment hi ha 9 alumnes del nostre institut aprofitant
aquestes classes.
S’explica que es va intentar obrir l’activitat de Cuina que s’havia impartit en cursos anteriors, i la de DJ,
però per manca de quòrum d’alumnes no s’han pogut obrir cap de les dues activitats.
Es proposa per una família oferir pel curs vinent l’activitat d’arts marcials. Es comenta que s’intentarà.

4rt.- Renovació de càrrecs de la Junta.
S’aprova el nomenament dels següents càrrecs de la Junta:
President/a: MÒNICA MARTÍNEZ TIRADO
Vicepresidenta: MAR RODRIGUEZ DELGADO
Tresoreria: ANA LAURA DÍEZ MÉNDEZ
Secretaria: FERRAN RUIZ GAMAZA
La Junta sortint desitja molta sort i bona feina als nous components de la Junta.
5è.- Renovació de vocals de les diferents comissions de l’AFA: Comissió Famílies i Comissió
d’Extraescolars.
S’aprova que la Comissió de Famílies estarà representada per MONTSE BALAGUER i LYDIA ROFES
BORRÀS.
S’aprova que la Comissió d’Extraescolars estarà representada per CARME BERTRANA DE BUSTOS.
La resta de Comissions resten representades per les següents persones:
Comissió de Menjador, per JUAN MANUEL BAZO PIÑERO
Comissió de Festes, per JUAN MANUEL BAZO PIÑERO
Comissió de Comunicació i Web, per la MÒNICA MARTÍNEZ i FRANCESC GUIX

S’agraeix molt a tots i totes la seva col·laboració i dedicació en interès de la nostra comunitat, tant la ja
realitzada com la que es comprometen a portar a terme en el futur.
6.- Torn obert de paraula.
Els assistents no aporten més assumptes a debat.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió, quan són les 21:30 hores del dia
assenyalat a l’encapçalament, estenent la present Acta en prova de tot allò tractat i acordat pels socis
assistents reunits.
La Presidenta,

El Secretari-Administrador,

Lydia Rofes

Salvador López

