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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AFA BISBAT D’ÈGARA DEL DIA 30 DE MARÇ 
DE 2022 

 

 

 

A les 18:08 h es constitueix l’assemblea general de manera presencial al menjador de 
primària, amb 28 persones assistents: 

 
 

Lidia Aguilera, Virginia Moral, Núria Tomàs, Verónica Sáenz, Frederique Gouis, Laia Marco, 
Ángela Monje, Anna Carreras, Anna María Díaz, Laia Marquès, Mariona Saurí, Ignasi Sagalés, 
Soledad Morales, Laia Redondo, Aleix Quintana, Núria Menéndez, Laura Molina, David Restoy, 
Laura García, Mónica Alcalá, Silvia Medina, Ángel Pérez, Addaia, Joan Lázaro, Laura Morera, 
Damià Hoyos i Ramon Barrio. 

 
 

 
ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de comptes. 
3. Millores al pati d’infantil. 
4. AFA Solidària. Votació del projecte solidari. 
5. Canvis a la Junta de l’AFA. Convocatòria d’eleccions. 
6. Precs i preguntes. 

 
 

Punt 1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 

Es dóna per revisada i s’aprova per unanimitat i sense cap esmena al respecte. 
 
 

Punt 2. Estat de comptes. 
 

Es fa un repàs de l’estat dels comptes de l’AFA corresponents al tancament del curs 
2020-21 i el pressupost del curs 2021-22. 

• Curs 2020-21 
Ingressos: 13.511,96 
Despeses: 12.454,37 

• Curs 2021-22 
Pressupost (I-D): 27.836-18.190 

 
Punt 3. Millores al pati d’infantil. 

 
S’informa que donat el mal estat actual del pati d’infantil, des de l’AFA es poden 
destinar 4000 euros per fer les millores pertinents tant aquest curs 21/22 com 
el proper 22/23. Es sotmet a votació i queda aprovat. 
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Actualment hi ha una comissió que està hi està treballant i estan pendent d’un 
projecte d’una empresa externa que implica família, infants i equip docent per portar a 
terme la reestructuració del pati. Es parla de demanar alguna subvenció extra per 
aquesta finalitat. Alhora, es parla també que els patis de primària estan molt buits i 
que s’hauria d’incloure en el projecte de patis de cara al futur. 

 
Punt 4. Votació projectes AFA solidària. 

 

Es presenten els projectes a les famílies assistents: 

• Projecte per facilitar l’accessibilitat de les persones amb TEA al CST. 11 vots a 
favor. 

• Projecte “surfeando la felicidad”. 12 vots a favor. 
 

Els diners de l’AFA solidària aniran destinats al projecte local SURFEANDO LA 
FELICIDAD. 

 
 

Punt 5. Canvis a la Junta. Convocatòria d’eleccions. 
 

La Junta actual presenta la seva renúncia. Porten 3 anys al càrrec i per estatuts s’ha de 
renovar cada 2. 
Fins el 21/04 es poden presentar candidatures a secretaria@afabisbatdegara.cat. 
Les persones interessades han de presentar un equip amb els següents càrrecs: 

 

• President/a 

• Vicepresident/a 

• Secretari/a 

• Tresorer/a 
Data propera data d’assemblea extraordinària: 26/04 on es votarà en nou equip 
directiu. 
Assumeix la presidència en funcions: Virgínia moral. 

 
Punt 6. Precs i preguntes. 

 

Les famílies d’infantil es queixen que no ells arriba la informació o que no acaben 
d’entendre el funcionament de l’escola a través del AFA COMUNICA. Proposem fer nou 
protocol i/o equip de comunicació. 

Propostes de millora de la comunicació mitjançant millores en el estil de redacció, 
imatges, horaris de difusió, comunicació a través de les diferents comissions, mapes 
conceptuals, etc... 

 

Reflexionem sobre si el tema de millorar la comunicació farà també que millori la 
participació de les famílies d’infantil. 

mailto:secretaria@afabisbatdegara.cat
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A les 19:45 donem per acabada l’assemblea. 


