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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA BISBAT D’ÈGARA DEL DIA 2 DE 
DESEMBRE DE 2021 

 
 
A les 19:05 h es constitueix l’assemblea en segona convocatòria via telemàtica per 
meet. 

 
Els assistents totals han estat de 34 persones: 
 
Lidia Aguilera, Virginia Moral, Núria Tomàs, Ana Perez, Anna Ballbé, Carles Lao, Gemma Ripoll, 
Laia Marco, Laura Garcia, Mariona Sauri,  Mireia Arumí, Sandra Castillo, Sole Morales, Anna 
Maria,  Veronica Aros, Georgina Arno, Aleix quintana,  Joan Lazaro, Josep Cañabate, Susana 
Fernandez,  Maria Vela,  Montse Jané,  Marta,  Eva Toset, Ramon Barrio, Angela Monge, Laia 
Rius,  Begoña Rosa,  Marta Muñoz,  Laia Marques,  Ana Alcántara,  X PG,  Anaís Murias i  Laia 
Rius. 
 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
1. Benvinguda 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
3. Problemes d’infraestructures i seguretat del centre. 
4. AFA Solidària. 
5. Activació de la Comissió de Biblioteca. Obrim la biblioteca a les famílies. 
6. Escola de Famílies. 
7. Denúncies veïnals. 
8. Actes organitzats per l’AFA. 
9. Precs i preguntes. 

 
Punt 1. Benvinguda 
 
 
Punt 2. Lectura i aprovació de l’acta anterior (11 de febrer de 2021). 
 
Es dona per revisada i s’aprova per unanimitat i sense cap esmena al respecte.  
 
 
Punt 3. Problemes d’infraestructures i seguretat del centre. 
 
S’explica el problema que tenim amb les finestres d’infantil i les portes de primària. 
L’escola va proposar crear una comissió en la que formessin part equip docent i 
famílies per tal de desencallar el problema ja que ni el Departament d’Educació ni 
l’Ajuntament ens donen cap solució. De moment s’ha fet un treball provisional 
assegurant les finestres amb uns suros pels “cantos” de les finestres però sense ser 
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definitiu. Per les portes, s’explica que hi ha una d’elles (la del gimnàs) que està 
despenjada que s’ha hagut de bloquejar per tal de que no hi hagi cap incident amb els 
infants però cal realitzar una acció urgent per arreglar-la. Segurament l’escola farà la 
despesa i encarregarà una porta per substituir-la. 
Es demana implicació a les famílies per acabar de crear la comissió.  
 
 
Punt 4.  AFA Solidària. 
 
Demanem a les famílies que presentin les propostes de projectes per portar a votació. 
L’AFA, com cada any, destina 500€ a projectes d’entitats o fundacions locals que 
tinguin relació en educació o situacions vulnerables que afectin a infants. Cal enviar les 
propostes a junta@afabisbatdegara.cat. Per la propera AFA ha d’haver una proposta 
guanyadora i serà quan es faci l’entrega dels 500€ a l’entitat corresponent. 
   
 
 
Punt 5.   Activació de la Comissió de Biblioteca. Obrim la biblioteca a les famílies. 
 
S’ha reactivat la Comissió de Biblioteca per tal de poder obrir-la a les famílies de 
l’escola.  
S’explica que primer de tot cal fer revisió del catàleg i fer inventariat, dels exemplars 
malmesos es donaran de baixa.  
Es parlarà amb l’escola per intentar definir quins exemplars seran d’interès segons els 
currículums de cada cicle per anar actualitzant-la. Es demana a les famílies implicació 
per si poden fer recomanacions o formar part de la comissió per fer el treball 
d’inventariat que es farà alguns divendres després de festes. 
 
 

 
Punt 6. Escola de Famílies. 
 
Des de l’AFA estem treballant per oferir xerrades a les famílies. Aquest primer 
trimestres es va programar la xerrada del Dol que no va tenir gaire assistència. 
Demanem a les famílies que ja que s’ofereixen aquests recursos que costen temps i 
diners organitzar-los, que hi hagi una major participació.  
De cara al segon trimestre es programaran uns tallers i pel tercer una xerrada sobre 
com abordar la sexualitat en els infants. 
Hi ha famílies que proposen organitzar xerrades dirigides als infants però informem 
que aquestes xerrades s’organitzen des de l’escola, informem que nosaltres de de 
l’AFA, només podem programar les que van adreçades a les famílies per tal de no 
trepitjar la competència de l’escola. 
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Punt 7. Denúncies veïnals.  
 
S’informa que l’Ajuntament està rebent denuncies per part d’un veí de l’escola que viu 
al carrer Viveret des de fa alguns cursos i que l’Ajuntament ja ha pres mesures per tal 
d’evitar conflictes. De moment l’Ajuntament ha contactat amb l’escola i amb les 
entitats extraescolars per indicar que l’horari que es poden fer activitats és de 8 a 18 
hores de dilluns a divendres i que els caps de setmana no s’hauria de fer res. Han 
deixat de donar permisos a entitats culturals i de lleure de la ciutat per fer us de les 
instal·lacions i que possiblement perillaran els casals d’estiu. La Laura Garcia, mare de 
l’escola que treballa a l’Ajuntament, parlarà amb Gemma Raset, tècnica d’Educació de 
l’Ajuntament,  per programar una reunió amb l’AFA, direcció i ajuntament per intentar 
trobar una solució. 
 
 
Punt 8. Actes organitzats per l’AFA. 
 
Les festes o actes que s’organitzen des de l’AFA són: 

- Festa de benvinguda de P3 que ja es va celebrar setmanes enrere. 
- Mercabisbat previst per la setmana abans de Setmana Santa. 
- Carnestoltes. Intervé el Joan de la Comissió de Festes que ens explica que serà el 27 de 

febrer de 2022, caldrà Passaport COVID i mascaretes, no es podran prendre begudes a 
la rua. Si la situació COVID no permet fer-ho en aquesta data, la segona convocatòria 
serà el 10 de juny. 

- Colònies familiars. (data per determinar) 

- Festa de fi de curs. (data per determinar) 
 
 
Punt 9. Precs i preguntes 
 
Es comenta que a partir del 15 de desembre es començaran a programar les vacunacions 
infantils per infants majors de 5 anys. Quan hi hagi més informació la traslladarem. 

 
 

A les 20:15 donem per acabada l’assemblea.  


