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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA  

Nº de la sessió: 45 
Caràcter: Ordinària  
Data: 21 de febrer de 2022 
Hora: 21.00 h 
Lloc: virtual degut al Covid 

Assistents: 42 

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. 

2020-2021: 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, inversions a l’escola (tendall de menjador) 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 negatiu dels comptes del curs 2020-2021, de -1.739,36 € 
Es comenta que aquest any per tema Covid la despesa en la comissió de 
Festes és menor, ja que només es va poder fer la festa del Nadal.  
No hi ha dubtes i s´aproven els comptes. 

Pressupost 2021-2022: Es fa un resum comptable del pressupost previst 
d’ingressos i despeses. S´informa de l´augment d´inversió en Festes 
(pensem que aques any si es podran fer les festes de Nadal, Sant Jordi i Fi 
de curs), i s’afegeix una previsió de despesa pel projecte Bicibus (en 
principi tot queda cobert per l’Ajuntament). L’aposta és mantenir la 
despesa, per garantir el bon funcionament, tenint en compte que l’AFA té 



sobrant de la gestió favorable d’anys passats, amb una previsió de 
tancament deficitari de uns 5.000 €.  
Una mare pregunta d’on surten aquests 5.000 € per poder cobrir les 
despeses i la tresorera explica que provenen de saldos positius d’anys 
anteriors, on s’ha fet una molt bona gestió de contenció de despeses i 
més ingressos del actuals. 

Un pare pregunta quin saldo té actualment l’AFA, i la tresorera contesta 
que uns 28.000 €, i apunta a que encara que pugui semblar molts diners, 
s’ha de tenir en compte que qualsevol imprevist que puguem tenir, poden 
estar gastats, per exemple el manteniment de la cuina, que és 
responsabilitat de l’AFA, etc.. 

No hi ha més dubtes i s´aproven els comptes. 

3. Objectius de l’AFA aquest curs 2021-2022: 

• Donar suport a l’escola econòmicament i logísticament per garantir el 
bon funcionament 

• Potenciar un canal de comunicació entre famílies i escola fluid 

• Pla d’Inversió a l’escola: patis, millores menjador, hort, etc. 

• Retornar a la "normalitat" amb la celebració de les nostres activitats 
comunitàries.  

Aconseguir 100% famílies associades.  

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

  



Es felicita al grup de 4rt, que el 100% de les famílies són sòcies. 
Una mare pregunta que es podria fer per aconseguir que més famílies 
siguin associades i es comenta que es faran accions per reforçar el 
missatge. 
S’enviarà via delegades la felicitació al curs de 4rt que han aconseguit el 
100% de famílies associades. 

El Ramón de la Junta recorda a totes les coses que fa l’AFA i creu que no 
tots els pares i mares en són conscients. Fa un petit resum. Que l’AFA és 
una organització sense ànim de lucre, que ho portem pares i mares 
voluntàries. 

Es proposa que tots els que hem assistit a la assemblea expliquin a altres 
pares el que han escoltat i ens ajudin a aconseguir més associats. 

Un pare demana que es recordi a través de delegades de totes les coses 
que porta l’AFA. 

Confiem que si aconseguim associar al menys al 85%-90% de les famílies, 
que és una xifra raonable, aquest resultat negatiu es pugui revertir. 

La Sandra de l’AFA recorda que si no hi ha nous voluntaris i voluntàries, i 
nous membres, hi ha el perill de que l’AFA desaparegui. 

Una mare es proposa voluntària. Es demana que enviïn email a Junta pels 
que vulguin col·laborar. junta@ampa11setembre.cat 

Un pare demana de nou el resum per WhatsApp per aconseguir més 
voluntaris.  

5. Creació nova comissió: Aprenem Junts  

Comissió creada per ajudar a les famílies a resoldre dubtes o temes que 
puguin interessar, fer xerrades de professionals que ens ajudin en el 
nostre paper de pares. S’han fet xerrades, enquestes per saber les 
inquietuds de les famílies: diversitat dels nostres fills, estereotips de 
gènere, nutrició infantil saludable i una de viure amb entusiasme del 
Victor Kuppers. 

Oberts a continuar i a rebre propostes.  
Intenció de coordinar-se amb altres AFAS, per fer formacions conjuntes i 
demanar subvencions a l’Ajuntament. 

6. Presentació de l'activitat de cada comissió.  

▪ Extraescolars: Presentació de les activitats que organitzen: 
Matiners i Tastaolletes, Extraescolars del migdia, Extraescolars de 



tarda, Casal Estiu i Piscina al Juny. Tot s’organitza amb una 
empresa externa : MEV 

▪ Menjador: Aquesta comissió té com a objectiu principal vetllar pel 
bon funcionament del servei menjador que gestiona La Vostra 
Cuina, seguiment periòdic mitjançant visites a l’hora del migdia, 
seguiment de la programació del temps lliure durant l’hora del 
migdia de cada monitor amb el seu grup Revisió dels menús de cada 
trimestre per si es considera necessari fer algun suggeriment i/o 
canvi. 
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.  
L’empresa que ho gestiona és la Vostra Cuina, que és de Sant 
Quirze (són de confiança i propers). 
La coordinadora és la Yolanda. 
Es comenta que els pares que tinguin dubtes contactin amb la 
comiss ió de menjador que se’ ls hi donarà resposta. 
menjador@ampa11setembre.cat 
No només amb la Yolanda, sinó a la comissió. 
Es comenta que es fan formacions als monitors. 
S’han comprat els tendalls pel menjador, que a l’estiu feia molta 
calor al menjador. 
S’ha comprat material per fer manualitats al migdia. 
També es fan reunions amb direcció pel seguiment del servei. 
Una mare de 2on de la ESO que diu que les seves filles es queixen 
molt del menjar, i una altre mare també es queixa de que no els hi 
agrada el menjar. Es demana que escriguin a la comissió per veure 
si són uns plats en concret per veure si es pot fer algun canvi. 
Una mare pregunta si el menú és el mateix per tots els cursos, 
perquè ella està molt contenta de la nutricionista i del menjar de 
l’escola (va se una de les xerrades de aprenem junts). 
Insistim que si hi ha un dia alguna cosa que no ha anat be aquell 
dia, s’informi. Si no ho sabem, no podem prendre accions. 
Estem treballant amb La Vostra Cuina per veure si podem tenir 
perfils de monitors més adients per nens de la ESO (no es pot 
tractar igual un nen de primaria que un de secundaria). 
Aquesta mare es proposa voluntària per ajudar 
També comenta que els lavabos del pati estan bruts. S’ha de mirar, 
ja que aquest és un servei de l’escola. 
Un para pregunta si es pot demanar dieta vegana o una dieta 
especial. Es comenta que ho parlin amb la Yolanda, perquè s’ha fet 
a vegades coses especials. 
Concloem dient que el menjar en general és bo, que tenim una 
bona empresa, hi ha qualitat i la cuina és pròpia (es cuina a la 
mateixa escola). 

mailto:menjador@ampa11setembre.cat


▪ Hort: per la pandèmia segueix aturat el treball a l’hort que ara 
mateix està cedit a l’escola i un parell de classes se’n fan càrrec. 
Es mirarà de tornar a engegar-ho de cara al curs vinent. 

▪ Comunicació: Es remarca la importància de la comunicació escola – 
famílies – AFA. S’explica que el repte era humanitzar l’escola 
mitjançant una sèrie d’entrevistes als diferents membres de 
l’escola, que és una feina que es va començar a fer, però que 
caldria continuar el projecte. Es parla de crear un efecte contagi 
entre els pares per donar a conèixer la feina de l’AFA i al mateix 
punt poder rebre feed back de les famílies. La web està en marxa 
tot i que s’estan polint aspectes com el tema de la recepció 
correcte per tothom de la newsletter. Es demana gent per a 
treballar a al comissió, per la importància d’aquesta i per què el 
Carles Figuerola passa a ser president. Es recullen diversos noms de 
voluntaris per a la mateixa. 

▪ Festes: S’encarreguen de proposar i organitzar les festes de 
l’escola. Degut al Covid ha estat aturada però es comencen a 
reprendre activitats pel que queda de curs amb Sant Jordi i festa 
final de curs. Es demana implicació de les famílies i voluntaris per a 
la comissió. Pel curs vinent es reprendrà el Carnestoltes. 

7. Presentació Projecte BiciBus Onze de Setembre.  
És un nou servei de l’AFA, pioner a Sant Quirze que consisteix a donar la 
possibilitat de que els nens puguin arribar a l’escola en bici, acompanyats 
per un grup de pares voluntaris. Es vol començar després de la Setmana 
Santa, i es farà una formació per part de “Canvis en cadena” que són la 
gent que està portant el tema en d’altres espais. La formació serà per 
pares i nens. S’ha passat una enquesta per recollir els interessats i es 
tornarà a passar. Les bicis s’aparcaran fora en una aparcament que 
construirà l’Ajuntament. Es parla de poder demanar a l’escola si és 
possible aparcar les bicis a dins. Queda pendent. 

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

▪ President:  Carles Figuerola 
▪ Tresorera:  Gemma Gonzalez  
▪ Secretaria:  Sara Fernández  
▪ Vocals:  Sandra Piulats, Mónica Vila, Anna Figuer, Esther Garcia,   

  Núria Cañadell, Mar Garriga, Ramon García i Xavier Llopis 

S´aprova el canvi de càrrecs sense cap vot en contra ni cap abstenció. 

9. Precs i preguntes. 



- Es pregunta per la recomanació de la Societat Catalana de Pediatria de 
treure les mesures Covid a les aules i quin és el posicionament de 
l’AFA. Aquesta no es posiciona però es proposa de recollir l’opinió dels 
pares per a poder-ho comentar amb la direcció de l’escola. També es 
pregunta si s’ha signat com a AFA el protocol presentat per altes 
associacions pel mateix tema. Es comenta que és una qüestió a tractar 
pel Consell Escolar. 

- Es pregunta per la web, si hi ha diferents enllaços per accedir als 
correus de cada comissió i es confirma que així és i que funciona. Es 
comenta que l’informàtic està mirant el tema de la nwesletter i de 
que no arriba a tothom. S’insisteix en e tema de les millores a fer 
sobre tot respecte a les subscripcions. 

- S’exposa que hi ha neguit entre els pares de P5 pel continu canvi de 
tutores i es demana si l’AFA pot fer quelcom per a que e quedo l’actual 
tutora a la plaça. S’explica que aquesta no és una qüestió on pugui 
entrar ni l’AFA ni la direcció, sinó que depèn de la Conselleria de la 
GENCAT. 

- Es pregunta si es podria fer una assemblea extraordinària pel tema de 
la nova llei d’educació i dels nous horaris. Es queda que degut a la 
importància del tema, en quant estigui publicada oficialment es podrà 
convocar als pares de l’escola a una extraordinària. 

- Relacionat amb els nous horaris del curs vinent es pregunta si des de la 
comissió d’extraescolars s’està treballant en això i es confirma que es 
així i que s’estan plantejant començar al setembre amb totes les 
extraescolars i avançar el tancament de les mateixes al juny – juliol 
per a que les famílies tinguin opcions. Al maig ens informaran. 

- Es dona les gràcies a les famílies que han assistit a l’assemblea i es 
demana que es faci difusió dels temes tractats. Es comenta que hi ha 
un assistència una mica més gran que d’altres anys. 

L’assemblea finalitza a les 23h13 

Secretaria 
AFA Escola Onze de Setembre 


