
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE SOCIS DE L’AFA DE

L’INSTITUT ESCOLA SALA I BADRINAS DEL CURS 2022-23

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

NÚM: 19

DATA: 08/11/2022

HORA: 18:30-21:00

LLOC: MENJADOR ESCOLA

ASSISTÈNCIA:

Jessica Saduskie, Elisabeth Notivoli, Paco Serrano, Anna Ceballos (6è,2n), Rosi Gutiérrez

(5è,2n), Javi Berenguel (I4), Jordi Paredes (I4), Lidia López (2n ESO, 2n), Mercè Talón (4t), Pedro

José Cabello (I3), Bibiana Morales (I4), Núria Quirante (I4), Sandra Ferrando (2n), Ana Moreno

(2n, 4t) Alberto Mejías (6è), Marta Morell (5è), Meritxell Arroyo (5è), Nissri Largou (1è, 4t),

Emily Burgos (1è), Laura Álvarez (I5), Enric Martínez (I3, I5), Montse Rodríguez (5è), Germán

Martín (2n), Lurixa Sants (I5, 2n), Llull Labòria (2ESO), Laura Reyes (I3), Susana Álvarez (I4),

Beatriz Martínez (I4), Cari Ramírez (5è, 3ESO), Marina Moncal (I4, 5è, 2ESO), Laura Fontcuberta

(5è)

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l’AFA (s'explicarà què és l'AFA, què fem i com ho fem, ho
explicarà cada comissió)

2. Balanç 21-22 i Pressupost 22-23

3. Elecció càrrec secretaria

4. Estat futur edifici

5. Precs i preguntes

Es parlarà del concert de Nadal que organitza l'Escola
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1) PRESENTACIÓ DE L’AFA

Fem ronda de presentacions.

S'explica, tant per part dels membres de l’AFA com per part de membres de les

diferents comissions, el funcionament i la finalitat de cadascuna de les diferents

comissions.

Es fa saber de la necessitat i la implicació de tots els membres per tal d’un bon

funcionament de les comissions. I es recomana que dugui a terme una comunicació

participativa i fluida per tal de poder facilitar la participació y la feina a tothom.

Es remarca que qualsevol ajuda a les comissions és benvinguda i que es tracta d’un

servei per a totes les famílies que pertanyen a l’escola, dut a terme altruistament per

les famílies.

2) BALANÇ 21-22 I PRESSUPOST 22-23

S’explica el balanç d’ingresos i despeses del 2021-22.

Donat que es disposava d’un romanent d’anys anteriors degut a la covid-19 i en
els quals no s’ha pogut realitzar cap festa, es va decidir invertir aquests diners
pressupostats en anys anteriors en la festa de fi de curs del curs 2021-2022.

S’explica també que s’ha decidit invertir diners en ordinadors per tal que els
alumnes que estan fent l’extraescolar de robòtica puguin disposar dels
equipaments necessaris per poder desenvolupar l’activitat individualment, o
per que l’AFA pugui dur a terme qualsevol altra activitat per la que es necessitin
ordinadors. Així mateix, aquests portàtils seran d’ús compartit amb l’institut
escola.

Expliquem que ser de l’AFA és molt més que pagar una quota per obtenir un
descompte en la quota de llibres, doncs si no se n’és soci s’ha de pagar la quota
íntegra però també repercuteix directament en les millores que es deixaran de
fer i que són un benefici per a totes les famílies, siguin o no siguin sòcies de
l’AFA. Ser soci de l’AFA vol dir participar també de la vida del centre com ara el
programa de voluntariat.

No es presenta cap esmena ni al balanç ni al pressupost. Es sotmet a votació
quedant aprovats per majoria dels assistents 28 (28 vots a favor, 0 en contra, 0
abstencions). El detall del balanç i el pressupost es pot consultar
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3) ELECCIÓ CÀRREC SECRETARIA

Es demana en primer lloc una voluntària/ri per tal d'assolir el càrrec de secretari/a.

Es presenta com a voluntari l’Enric Martínez. Es consulta a la resta d’assistents si hi ha

alguna objecció .

No hi ha cap objecció per part dels assistents.

Queden així ratificats els càrrecs i constituïda la nova junta per les següents persones:

● Jessica Saduskie, presidenta
● Elisabeth Notivoli, vicepresidenta
● Paco Serrano, tresorer
● Enric Martínez, secretari

4) ESTAT FUTUR EDIFICI

A data d’avui encara està pendent de la licitació del projecte per part de

l’administració. Es tracta d’un tràmit que van dir inicialment que estaria enllestit al

maig, després van posposar al setembre, i la última notificació es que estaria al mes de

novembre. Des de l’AFA es continua pressionant i preguntant a l’administració per tal

de conèixer en cada moment l’estat dels tràmits.

Des de l’AFA es considera que ara mateix no és moment d’organitzar mobilitzacions ja

que s’està mantenint diàleg amb l’administració. De qualsevol manera s’escoltarà i es

valorarà qualsevol opinió o acció proposada per part de les famílies.

5) PRECS I PREGUNTES

Una persona comenta que el berenar que porten les famílies a la festa, hauria de ser

obligatori que cada alumne portés alguna cosa. El que es comenta és que és voluntari i

no es pot obligar a ningú a portar res, que cada persona porta el que bonament pot, si

pot.

Algunes de les persones assistents demanen més informació sobre com funcionen les

comissions per què s'afegeixen als grups i es senten perdudes. S’intenta explicar que

cadascú hi dedica el temps que pot i vol, que a les comissions tothom és lliure de

preguntar com funciona la comissió el que es fa i com, o dubtes que tinguin, també

poden demanar una reunió per parlar i proposar idees o dir que saben fer o què els

agradaria. La queixa que tenen les voluntàries que ja formen part d’una comissió, és

que de vegades algú intenta organitzar alguna cosa i demana qui pot fer tal o qual

tasca i sovint no respon ningú i això crea bastanta frustració. Tothom està d’acord amb

que el que costa és organitzar, que és més fàcil que algú et digui el què s’ha de fer.
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De tota manera, s’acorda que es prepararà una breu infografia i un petit dossier amb la

informació més important.
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Es presenten dues propostes per part de l’escola per tal de poder celebrar el concert de

Nadal:

- Proposta 1: Llogar un escenari e instalar-lo al pati de l’escola. Cada cicle faria el

concert per separat amb dates pendents de concretar.

- Proposta 2: Realitzar el concert de Nadal al Centre Cultural de Terrassa el dia

21 de desembre. Es realitzaria el concert el mateix dia per a tots els alumnes. El

Centre Cultural disposa d’una sala annexa en la qual els alumnes que no

estiguin actuant puguin esperar i veure la resta de companys per una pantalla.

Aquesta opció suposa un cost de 5 € per entrada, amb un màxim de dues

entrades per familia.

Es fa una votació entre els assistents a l’assemblea per valorar quina de les

dues propostes els sembla més favorable.

Surt aprovada la segona proposta per 27 vots a favor, i 1 en contra.

ES TANCA LA SESSIÓ A LES 21:00h
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