
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE L'AFA DE L'INSITUT ESCOLA 

SALA I BADRINAS 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

NÚM: 15 

DATA: 30/11/2021 

LLOC: Vídeo conferència   

HORARI: 19.30h – 21:30h  

ASSISTÈNCIA:  

Jessica Saduskie, Paco Serrano, Anna Martínez, Elisabet Notivoli, M. Carmen De Dios Diaz, 

María Carmen Alcázar, Erika Frutos, Vanessa Sola Gutiérrez, Mireia Busqué, Ana Moreno, 

Yenny Tatiana Samper García, Núria Vilella, Emily Burgos, Jose Luis Puentes, Josep Jové 

Albià, Mireia Vàzquez, Noemi Garcia, Munia Pastor, Miriam Humet, Juanlu Gil, Khadija 

Sahli, Gemma Flo Canalis, Mª Luisa Sánchez 

 

EXCUSATS:  

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta anterior 

2. Presentació de l’AFA 

3. Com ens ha afectat la covid 

4. Nous projectes: 

• AFA Solidària 

• Comissió Convivència i inclusió  

5. Eleccions Consell Escolar 

6. Aprovació Balanç 2020-21 i Pressupost 2021-22 

7. Precs i Preguntes 



 
 

Es comença l’Assemblea i per que els assistents hi participin els plantegem un joc que 

consisteix a contestar dues preguntes amb una paraula, amb el que aconseguirem un 

núvol de paraules: 

 



 
 

Com es pot veure a les imatges, per a les persones que van assistir a l’Assemblea l’AFA és 

família, millora, confiança, ajuda, associació i aquesta hauria de ser oberta, dinàmica, 

propera. Paraules que defineixen com és la nostra AFA amb l’objectiu de millorar cada dia 

per que els nostres fills i filles tinguin la millor educació. 

Lectura i aprovació acta anterior  

Es procedeix a la lectura de l’acta del la reunió de junta del dia 20 d’octubre que queda 

aprovada sense cap esmena. 

Presentació de l’AFA 

Seguidament es comparteix la presentació que hem preparat per explicar qui som, què 

fem i com ho fem. La presentació està disponible al nostre bloc. 

- La comissió de menjador, Múnia, Noemi i Erika expliquen que s’ha fet visita a les 

instal·lacions dels mòduls a l’octubre i al novembre a l’Auró i que hi ha aspectes a 

millorar. Sobre tot amb el dia de proteïna vegetal doncs els alumnes es queden 

amb gana, per que la quantitat és insuficient, per que no els agrada i la 

presentació tampoc ajuda. Fet que suposa un gran malbaratament de menjar. Es 

troba que hi ha un alt nivell de conflictivitat a l’hora de menjador, que falten 

vetlladores per atendre els alumnes amb NEE i que els monitors/es tinguin la 

formació i motivació adequada i que estiguin pendents de la feina. Que els 

alumnes que volen fan activitats guiades i els que no, no les fan. Que segueix el 

protocol covid. 

- La Mireia en representació de les comissions de famílies i festes explica les 

activitats que s’han fet durant el curs passat i que han estat molt condicionades a 

la covid. Doncs les famílies no podíem entrar al centre i no es podien fer activitats 

presencials, i les afas no podien ni podem fer activitats amb molta gent. Com cada 

curs es comenta que l’accés a les festes és per a tot l’alumnat sigui soci o no de 

l’AFA seguint els objectius de l’AFA de no-discriminació.  



 
 

- La comissió de sostenibilitat no s’ha pogut acabar de materialitzar. 

- El Juanlu de la comissió de comunicació explica que estem presents a Facebook, 

Instagram, Twitter, tenim un canal de Youtube i publiquem tota la informació al 

nostre bloc. Que està en vies de renovació i que tenim un domini propi. 

- Sobre la comissió de Pati la Jessica explica, es va comprar la caseta, l’escola va 

comprar les taules de pícnic petites i la cuineta pel pati d’infantil. Hi havia 3 taules 

de pícnic al pati de primària, i l’escola n’havia de comprar dues més. Una de les 

taules es va cremar i no la cobreix l’assegurança de la Generalitat per que la és 

més cara que la taula. Demanem a l’escola que reposi la taula i compri la cinquena 

taula que no es va comprar perquè no hi havia estoc. S’insisteix amb que s’ha de 

canviar la canasta que està trencada i on els alumnes hi juguen molt. S’ha pintat el 

mural, la paret de pissarra i la part de sota dels mòduls com si fos un tetris de 

colors. 

- L’Anna explica el funcionament de la comissió de colònies i que només es va poder 

fer loteria i polvorons per la pandèmia. 

- De carnestoltes s’explica que es surt cada dos anys, que el curs passat havíem de 

sortir per celebrar el 10è aniversari però la pandèmia no ho va permetre. 

- La comissió d’extraescolars explica que organitza les extraescolars i el casal d’estiu 

en col·laboració amb Unió Lleure i pel casal d’estiu es fan coses amb l’Esplai Segle 

XX.  

- La comissió de socialització explica la tasca que fan quan arriben els llibres, que 

s’han de folrar, d’inventariar i al llarg del curs es fa el manteniment dels llibres. 

Tenim uns alumnes que cuiden molt el seu material i no són gaires els que s’han 

de renovar per mal ús. 

I es demanen voluntaris per a totes les comissions, per buscar noves idees i per que 

com més serem més farem. Al cap i a la fi, l’AFA som totes les famílies i tot el que es 

fa va en benefici de tot l’alumnat sigui soci o no, seguint els nostres objectius de no 

discriminació i de garantir la igualtat d’oportunitats. Les famílies associades tenen 

descomptes en els preus de les extraescolars, en la socialització de llibres, en activitats 

que es facin que tinguin un cost simbòlic, en els canguratges... 



 
 

Com ens ha afectat la COVID 

La Covid ha afectat molt el dia a dia de l’AFA a l’hora de fer activitats presencials, com ara 

festes, sortides o xerrades. Tot i que la Junta de l’AFA sempre ha intentat estar present 

per resoldre els temes més urgents i ha acompanyat a les famílies que ho necessiten. Les 

comissions han organitzat activitats online per estar a prop de les famílies. I aquest fet ha 

condicionat molt tant la participació dels voluntaris organitzant activitats com l’assistència 

de les famílies a aquestes activitats. El fet que tot hagi estat virtual ha suposat un desgast 

d’energia molt gran pels voluntaris, persones que participen activament de l’AFA. I s’ha 

generat una desmotivació I un desànim. Es constata que és necessari tornar a la 

presencialitat, al caliu del contacte i les relacions. 

Nous projectes  

Es comenta que també volen que les AFA, dins de l’Educació 360. 

AFA SOLIDARIA: qui som, què fem, com ho fem i per què ho fem. 

“JO ET DONO I TU EM DONES” SOLIDARITAT VS CARITAT 

S’ha creat amb l’objectiu de fer participar les famílies en actes solidaris que puguin 

proporcionar recursos a persones necessitades, tant de dintre com fora de l’escola i alhora 

crear un entorn per educar els nostres nens i nenes en valors humans.  

Com a objectiu més proper volem que cap alumne del centre es quedi sense colònies o 

sortides. I es proposa la creació del “banc del temps”. A part de la pròpia participació en 

actes solidaris com són El Gran Recapte d’Aliments, i d’altres campanyes que es puguin 

engegar com la Xocolatada solidària per la investigació contra el càncer infantil. 

 

  



 
 

COMISSIÓ CONVIVÈNCIA I INCLUSIÓ  

Debemos de aprender a vivir juntos como hermanos, o a perecer juntos como tontos. -

Martin Luther King, Jr. Comencem amb aquesta frase que transmet els valors i objectius 

que marquen els estatuts de l’AFA i que són el nostre signe d’identitat. 

Aquesta comissió té com a finalitat tractar entre tots temes que afecten a la convivència, a 

la inclusió, com p.e: 

• Neurodiversitats 

• Necessitats educatives especials (NEE) 

• Educació de gènere i educació sexual 

• Ús de les tecnologies 

• Bullying i ciberbullying 

Un altre objectiu d’aquesta comissió seria la de crear un banc de recursos, un grup de 

suport per a les famílies d’infants que tenen necessitats educatives especials, on se sentin 

acollides i en plena confiança on es sentin compreses, per compartir problemàtiques, 

inquietuds i experiències. I treballar plegades cap a una inclusió real. 

A part dels tallers que es fan habitualment des de la comissió de famílies, es proposa fer 

xerrades a l’ESO de famílies amb els nens gratuïtes, per afrontar aquesta nova etapa, per 

millorar la convivència i la comunicació. Segons el cost de les xerrades/tallers es valorarà 

quants tallers es poden fer.  

Eleccions Consell Escolar 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en 

el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que 

intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal 

d'administració i serveis, etc. 



 
 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de 

decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del 

centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. 

Les eleccions al Consell Escolar van ser el dia 25 de novembre, quedant composat de la 

següent manera: 

Representants de famílies: Mercè Hierro (6è i 2n ESO), Múnia Pastor (5è i 2n d’ESO), 

Cindy Poignard (P4 i 4rt), Juanlu Gil (P4). 

Representant de l’AFA: Elisabet Notivoli (1r i 5è). 

Donem la benvinguda als nous representants. Treballarem plegades per garantir que els 

nostres fills i filles tinguin la millor educació pública i per que el centre funcioni 

correctament. 

Aprovació Balanç 2020-21 i Pressupost 

2021-22 

El tresorer explica el detall del balanç del curs 2020-21 i es presenta el pressupost del curs 

2021-22. S’explica que el sobrant que hi ha es deu a que no s’ha pogut sortir a la rua de 

carnestoltes del ni s’ha pogut celebrar cap festa. Que aquest sobrant es reserva al 

pressupost 2021-22 a part de reservar diners per a habilitar i equipar la nova sala de l’AFA 

quan estigui construït l’edifici. S’aprova també la compra d’un equip de so per a l’AFA de 

cara a les festes i a la rua de carnestoltes. S’envia la votació per mail i s’aprova amb 16 

vots a favor de 16 vots emesos. Es proposa que la disfressa sigui totalment subvencionada 

per l’AFA per garantir la igualtat d’oportunitats i que tothom que vulgui participar a la rua 

pugui fer-ho. S’acorda votar-ho a la propera reunió de junta en funció de l’evolució de la 

pandèmia. 

 



 
 

Precs i Preguntes 

Es pregunta quants socis hi ha actualment i responem que consten inscrites 252 famílies 

però que no tenim el nombre exacte per que hi ha famílies que paguen a l’escola i no 

s’inscriuen I no ens ajuda gens a dur un control, s’insisteix en la importància d’estar inscrit 

per l’assegurança doncs paguem per soci I la cobertura també va en funció del nombre de 

socis. Fins que l’escola no tanca la seva comptabilitat no podem regularitzar la nostra amb 

el nombre total de socis. També es comenta que la COVID ha afectat a moltes famílies 

que passen per dificultats econòmiques i no s’han associat i que n’hi ha que no s’associen 

per que consideren que com que l’AFA no pot fer activitats presencials no cal. Però no 

només és fer festes, s’explica que el ser soci no és només pagar la quota per obtenir un 

descompte en la socialització de llibres sinó que també s’han fet activitats online que han 

tingut un cost i que sempre acaba repercutint en el bé comú de tots els alumnes del 

centre amb la compra de material que no contempla la Generalitat, que va a mínims. 

Es pregunta perquè la Generalitat no posa recursos per a més vetlladores a les aules i al 

menjador. I s’explica que el departament no agafa el compromís de desplegar el decret 

d’inclusió per dotar de més recursos als centre pels alumnes amb NEE.  

Es pregunta perquè l’AFA fa una donació al centre per la compra de material socialitzat i 

no ho paga la Generalitat. S’explica que l’accés a l’educació pública és gratuït però que els 

llibres i el material no ho són. Tots estem d’acord en que cal un debat a fons per que 

l’educació pública i lluitar per que l’educació pública sigui de qualitat i totalment gratuïta, 

des dels llibres i el material, passant per sortides i servei de menjador o extraescolars. I 

que cal una revisió del sistema de quotes. 

 

Es tanca la sessió a les 21.30h 


