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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA  
 
N.º de la sessió: 44 
Caràcter: Ordinària  
Data: 22 de Febrer de 2021 
Hora: 21.00 h 

Lloc: virtual degut al Covid 

Assistents : 25 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior 
S´informa que la informació està penjada a la web. Es pregunta si algú te algun 
dubte. Ningú en te. Cap vot en contra ni cap abstenció. 
 
 
 

2. Presentació i aprovació del resultat de comptes. 
 

S´informa que el curs anterior 2019-2020 no es va poder fer l´Assemblea.  
 
2018-2019 : Es fa un resum comptable d´ingressos i despeses. Els ingressos 
provenen majoritàriament de les quotes dels associats, matrícules extraescolars i 
subvencions. Les despeses es destinen al reforç de monitoratge per P3, activitats de 
la comissió de Festes i assegurances. Es comunica que l’AFA fa una bestreta de les 
beques menjador a l´empresa que ho gestiona, en aquest cas, La Vostre Cuina” i al 
cap d´un any el consell comarcal ens ho retorna. Es dona la xifra amb resultat positiu 
dels comptes del curs 2018-2019, amb un sobrant de 12.080,35€ 
No hi ha dubtes i s´aproven els comptes. 
 
2019-2020: Es fa un resum comptable d’ingressos i despeses. S´informa de 
l´augment d´inversió en material per l´escola. Tot i així es tanca l´any amb un 



sobrant de 8.443,69. S´aprova el pressupost del curs 2019-2020 amb només 1 
abstenció. 
 
 
 
De cara al pressupost per aquest any 2020-2021 hi ha una previsió que el nombre 
d’ingressos baixi. Es comunica  que la inversió en reforç a P3 s´ha doblat perquè es 
fa al matí i a la tarda. I s´ha augmentat la despesa en material; projector, matalassos, 
material per a manualitats...I es comença la dotació per al projecte de patis. 
A través del canal de chat, un pare, ens pregunta en què consisteix exactament el 
projecte de patis. S´explica que hi ha una intenció per part de l´Ajuntament, direcció 
i AFAper fer-hi inversions. Hauria d´haver començat aquest curs però degut al Covid, 
s´ha posposat. 
 
Es parla dels objectius per aquest curs 2020-2021 
.Donar suport a l´escola econòmicament i logísticament per garantir el bon 
funcionament. 
.Crear un canal de comunicació entre famílies i escola fluid. 
.Pla d´inversió a l´escola: patis, millores menjador, hort... 
.Mantenir la supervisió de les mesures Covid en les diferents comissions. 

  
 
3. Valoració del nombre d'associats i mesures realitzades. 
 

Es dona la xifra d´associats, que en aquests moments és del 80%. S´ha millorat 
aquesta xifra vers anys anteriors, però tenint en compte que totes les inversions 
que es fan són per un benefici de tots el nens/es de l´escola, es desitjaria que aquest 
percentatge arribés fins el 100%. 
Es fa una crida a tots els assistents per millorar aquest percentatge i per una major 
participació de les famílies 

 
 
4. Presentació de l'activitat de cada comissió. 
 

Extraescolars: Presentació de les activitats. Es parla que degut al Covid s´ha vist 
reduït el nombre d´activitats extraescolars. Es proposa que hi hagi mes varietat a la 
graella. I s´informa que a través del mail d´extraescolars poden fer totes les 
propostes, després es mirarà si per volum d´inscrits l´activitat es podrà fer. Es 
pregunta si aquest any hi haurà piscina, encara no tenim resposta, tot depèn de com 
es desenvolupin les mesures Covid. 
Proposen crear un espai, dins la franja horària del migdia, on els mes grans puguin 
realitzar els deures. Es respon, que a l´escola hi ha una manca d´espai, està la Sala 
Sum però l´escola la necessita els dies de pluja. 
 
Menjador: Es comenta que degut al Covid aquest any, les persones que estan a la 
comissió tenen limitat l´accés. Però ja tenen confirmada una visita pels propers dies. 
Es fan reunions amb Vostre Cuina per fer el seguiment tant dels menús com de les 



activitats que es realitzen a l´hora del pati del migdia. Es recorda la inversió en 
material que s´ha fet aquest any. Un pare comenta que troba que hi ha un excés en 
l´ús de les pantalles a les aules d´infantil. Que durant la franja del migdia, ha de ser 
estona d´esbarjo i precisament ara es recomana que es faci al aire lliure. Es parlarà 
amb Vostre Cuina i es recorda que poden fer ús de la bústia-menjador per resoldre 
aquestes inquietuds. 
 
Hort: S´explica que aquesta activitat es realitza al migdia amb els monitors del 
menjador, que a banda de regar, i de conèixer que s´hi pot plantar en cada estació 
de l´any, quan hi ha collita es reparteix amb els nens/es. S´informa que quan es va 
tancar l´escola pel confinament l´excedent de la collita es va dur a l´Ajuntament. 
L´hort continuarà la seva activitat durant aquest any. 
 
Comunicació: S´explica els nous projectes de la comissió. Una d´elles és entrevistar 
a tot l´equip que forma l´Onze de Setembre; des de menjador, mestres, direcció, 
alumnes, AFA. Aquesta iniciativa es molt ben rebuda pels assistents. La comunicació 
a partir d´aquest any serà molt mes fluida, es penjaran coses a la web 
setmanalment. Tant de les novetats de l´AFA, com de les activitats que es fan a 
l´escola. Es pregunta per la possibilitat de rebre una subscripció a aquestes 
actualitzacions, s´estudiarà les fórmules de quina pot ser la via sense que 
interfereixin en la Llei de Protecció de dades. 
 
Festes i Carnestoltes: S´expliquen les diferents festes que s´organitzen des de la 
comissió. Degut al Covid es proposa realitzar per St. Jordi un concurs literari on els 
guanyadors de cada categoria rebran un obsequi. Aquest any no s´ha pogut fer la 
Rua de Carnestoltes, però s´engresca a tothom a participar l´any vinent. 
 
  

5. Aprovació de canvi de càrrecs de la Junta, amb els canvis de signatura.  
 

▪ President:  Jesús Teruel 
▪ Tresorera:  Gemma Gonzalez (substitueix a Lluís Ciércoles) 
▪ Secretaria:  Sara Fernández (substitueix a Mónica Clemente) 
▪ Vocals:  Sandra Piulats, Mónica Vila, Anna Figuer, Esther Garcia,   

  Núria Cañadell, Mar Garriga, Olga Dolgova i Carles Figuerola 
 
S´aprova el canvi de càrrecs sense cap vot en contra ni cap abstenció. 
 
 

6. Precs i preguntes. 
 

. Es pregunta si tenim resposta, per part de direcció, de l´escrit que es va enviar, 
amb el suport majoritari de les famílies, perquè els alumnes puguin fer sortides al 
voltant de l´escola. Encara no en tenim, esperem resposta per aquesta setmana. 
. Es comenta la possibilitat de crear una comissió específica per als alumnes de la 
ESO. Es demana que per a tal, es presentin voluntaris. 



. Es pregunta pels estereotips i per la separació a la classe entre nens i nenes. Els 
pares que ho han preguntat ho transmetran a l´escola. Es proposa també parlar-ho 
al proper consell escolar. 
. Es pregunta per la comissió que hi havia l´any passat d´escola de pares, que ja no 
està. Però es proposa que, si hi ha interès i algun voluntari, es pot tornar a posar en 
marxa. 
. Es dona les gràcies a les famílies que sí han assistit a l’assemblea i es comenta el 
fet de que com cada any hi ha molt poca assistència a l´assemblea. Es comenta si 
pot ser degut al canal de comunicació o a una falta d´interès de les famílies. 

 
 
 
L’assemblea finalitza a les 22h45 
 
Secretaria 
AFA Escola Onze de Setembre 


