
 

AFASoler de Vilardell 
Plaça Muriel Casals, 1 - 08470 Sant Celoni 

afasolerdevilardell@gmail.com · http://afa.solerdevilardell.cat/ 

Estimades famílies, 

Aquest curs hem estrenat noves extraescolars (dansa i timbalers en família) i consolidem les que teníem 
(taekwondo i piscina), hem ampliat el servei de bon dia, consolidem anglès a l’estona de menjador, hem tret el 
gegant, hem quedat per treballar en el pati, per torrar castanyes (llàstima que plogués!), reclamem la parada 
del bus urbà a la plaça, estem al cas de les reunions per acabar d’acondicionar la plaça (neteja, papereres, 
aparcaments de bicicletes), hem fet seguiment de les beques de menjador, ... i ara arriba el moment de decidir 
cap on volem anar.  

Arriba una data molt important per la nostra AFA: l’Assemblea general! És el dia en que la Junta de l’AFA us 
presenta què vam fer el curs passat i què volem fer el proper curs. Per fer-ho, posarem a la vostra disposició la 
següent documentació (esperem tenir-la enllestida la setmana vinent): 

- Comptes 2017-18: quants diners vam recollir i en què ens els vam gastar. 

- Memòria anual 2017-18: què vam fer el curs passat, comissió per comissió. 

- Pla anual 2018-19: què volem fer aquest curs (per això us necessitem!). 

- Pressupost 2018-19: quants diners volem recollir i en què ens els volem gastar. 

Si us esteu plantejant participar més activament a l’AFA, no hi falteu. Hi trobareu un espai de debat, de 
germanor, de crear comunitat i d’oportunitats de participar de la vida de l’escola i del poble. Treballem una 
mica, però també fem xarxa i ens ho passem bé! 

Veureu que l’ordre del dia és llarg. La idea és anar ràpid en les formalitats i passar directament al punt 5. 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
 

  

DIA: 21/11/2018 
HORA: 17:00h 

LLOC: Menjador de l’escola 
 

ORDRE DEL DIA:  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

2. Aprovació dels comptes 2017-18 

3. Aprovació de la memòria anual 2017-18 

4. Renovació de càrrecs, presidència i tresoreria, i elecció de membres de la Junta 

5. Confecció en comú i aprovació del pla anual 2018-19 

6. Aprovació del pressupost pel curs 2018-19 

7. Precs i preguntes. 

 

Hi haurà servei de monitoratge, podeu venir amb la canalla i si volen, poden estar al menjador amb nosaltres. 

Us hi esperem!!! 

Salutacions, 

Roser Escrig  
Presidenta       Sant Celoni, 7 de novembre de 2018 
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