
Assemblea Extraordinària AFA Bisbat d`Ègara 

Data: 12 de setembre de 2022 

Assistents: 

Membres de la junta directiva : 

Presidenta: Virginia Moral,   

Vicepresidenta: Angela Monge 

Tresorera: Anna Mullor 

Secretaria : Ana Vázquez 

Vocales: Soledad Morales, Anna Comas, Mariona Sahurí,  Ignasi Sagalés, 

Mireia Arumí i Laia Marco. 

Per part del centre com a convidats: Directora, cap d'estudis, secretaria,   

Assistents per part de les famílies: 47 assistents. 

 

Ordre del dia: 

1.-Explicació i diferents informacions sobre el darrer Consell Escolar. 

Virginia i Soledad (representant de l'AFA  en el Consell Escolar) expliquen que 

en el darrer Consell Escolar del dia 21 de juny es va votar la jornada intensiva 

del Juny. La representant de l’AFA va assistir a la reunió sense saber que la 

votació era a l’ordre del día i va decidir votar en funció del què s’havia votat els 

últims Consells escolars després de la consulta a les famílies, el vot va ser 

contrari a la jornada intensiva de juny. Es va afegir l’absència d’alguns 

representants del Consell, que tot plegat, va motivar un resultat final contrari a 

la realització de la jornada intensiva del juny. 

Es convoca aquesta assemblea perquè els representants del AFA considerem  

que és un tema prou important i que per les circumstàncies que s'expliquen no 

es va poder consultar,  ja que es va realitzar el canvi de junta. Considerem que 

és important conèixer l'opinió de les famílies,  explicar la situació i fer un 

exercici de transparència.   

Es proposa la realització d’un qüestionari d’opinió a les famílies al llarg d’aquest 

curs que inclogui la votació, aquesta serà per un membre de la família només i 

de caràcter anònim. 

La secretària del centre ens explica que el Consell no es pot impugnar però es 

pot convocar un altre per  tractar aquest tema i repetir la votació si cal. 



Soledad puntualitza que els representants de les famílies al Consell 

Escolar en les següents convocatòries seran diferents del que hi havia 

llavors i que el resultat de la nova votació invalidaria  la prèvia. 

Per part dels representants del Centre expliquen que: 

- es considera que probablement les famílies representants no tenien prou 

informació sobre la jornada intensiva. 

- expliquen  la diferència entre la jornada intensiva del setembre, establerta pel 

Departament i la del juny que s’ha de votar cada curs al Consell Escolar. 

-que aquesta jornada intensiva del juny és quan s’utilitza per la realització de 

treball pedagògic, de coordinació, d'avaluació, entrevistes  i  de preparació  del 

curs següent. 

-es comenta també que les hores de més realitzades pel professorat a colònies 

i sortides culturals de tot el dia, es compensen amb les hores de la jornada 

intensiva. 

- la direcció del centre assumeix la seva responsabilitat vers l’AFA ja que no va 

informar prèviament  que es faria la votació en aquella assemblea i la  junta del 

AFA era nova,  per la qual cosa desconeixien el funcionament del Consell 

Escolar i els tempos de les votacions. 

Soledad explica que l’AFA ha fet petició a l’escola que envii un un  document a 

les famílies explicant el funcionament de la jornada intensiva i els motius pels 

quals l’escola considera que s’ha de dur a terme. 

2.-Conèixer l'opinió de les famílies envers a la jornada intensiva del Juny 

S’obre un debat en el qual es dona resposta a diferents preguntes de les 

famílies i s’arriba a les següents conclusions : 

-Que caldria que els membres del Consell Escolar estiguin més ben informats a 

l’hora d’assistir al Consell. 

-Es podria aprofitar per preguntar als qüestionaris d’opinió quina és la motivació 

per votar en contra de la jornada intensiva: la conciliació, econòmica per 

exemple i tenir més informació dels motius per tal que l’AFA es pugui plantejar 

accions per ajudar a les famílies amb la conciliació. 

-Que aquest qüestionari  caldria fer-lo cada any,  ja que sempre hi han famílies 

noves a I3 i famílies que marxen. 

-Que es va decidir no votar a l'assemblea i enviar un qüestionari per evitar un 

esbiaix i incloure el major nombre de famílies possibles. 



-Que es buscaran els mecanismes per garantir només un vot per família i 

que siguin sòcies de l’AFA 

-S’agraeix la oportunitat que està donant l’AFA per conèixer l'opinió de les 

famílies. 

La Cap d’estudis anima a les famílies a protestar envers el Departament perquè 

se ha invertit el mateix pressupost  (11.000 euros) per l’hora de lleure del 

setembre que pel pressupost de tot l’any del Bisbat. S’obre un gran debat sobre 

la inversió del Departament. 

Les famílies insisteixen en la calor que fa a les aules entre les 13 i les 15 hores 

i que s’hauria de fer pressió al Departament per adequar les aules. 

L’AFA explica que va proposar destinar diners a posar ventiladors a les aules, 

però s’ha parat esperant a veure si el  Departament els posarà finalment. 

 

3.-Canvis en la Junta directiva. Obrir procés de selecció de 

vicepresident/a 

Es comunica que l’Angela Monge comença a treballar a l’escola per la qual 

cosa deixa el càrrec de vicepresidenta de l’AFA. Queda oberta la presentació 

de candidatures per aquest càrrec i es farà la votació a la propera junta 

ordinària. Mentres, l’Ignasi Sagalés (actualment vocal) assumeix el càrrec de 

vicepresident en funcions. 

4.-Precs  i preguntes 

Proposen  plantejar estratègies concretes per incentivar la participació de 

persones en diverses comissions i activitats de l’escola, (festes, activitats 

extraescolars per a famílies). 

Durant el mes de setembre la comissió de menjador realitzarà visites a les 

activitats de l’hora de lleure per recollir les incidències. 

 

Sense res més, finalitza l’Assemblea Extraordinària i s’aixeca acta. 

 

Junta AFA Bisbat d’Ègara 

 

 

 



 

 


