
Assemblea General de
l'AFA Institució Montserrat

Data: 31 de gener de 2022

Hora: 19:00

Lloc: Plataforma Google Meet

Assistents: 36 persones

● Membres de la Junta de l’AFA (5):
○ Jordi March (President)
○ Laia Mestres (Vicepresidenta)
○ Gemma Montero (Secretària)
○ Miquel Nieto (Tresorer)
○ Elisenda Comas (Vocal)

● Pares i Mares, membres de l’AFA (30)
● Administratiu SAP (1):

○ Nacho González

La llista completa d’assistents es mostra al final d’aquest document.

El President de l'AFA, Jordi March, agraeix l'assistència i dóna també la benvinguda als
pares, mares i tutors d’alumnes de l’escola.

Presenta els integrants de la Junta de l’AFA que assisteixen a aquesta Assemblea, i
excusa l’absència de Fiona Bretcha, per estar confinada.

Presenta també al nou membre del Servei d’Atenció Presencial de l’AFA, Nacho
González (punt 4 de l’ordre del dia).

Explica la dinàmica de l’assemblea virtual i el procediment de votació: els vots negatius
i abstencions es fan saber al xat de la plataforma; la resta es compta com a vots
afirmatius.

Comença l’assemblea a les 19:07 hores.



ORDRE DEL DIA

1 Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 28 de juny de 2021

S’aprova per unanimitat.

2 Aprovació de la liquidació del pressupost del curs 2020-21

Miquel Nieto, tresorer de l’AFA, presenta la liquidació del pressupost del curs 20-21.

Respecte a la secció d’ACTIVITATS:

Hi ha partides en les que s’ha incorregut en costos més alts (en algun cas el doble per
haver repetit l’activitat) i d’altres en costos més baixos o directament nuls (pel fet de no
poder-se realitzar les activitats programades).

Comenta que hi ha moltes desviacions en despeses perquè l’escenari de pandèmia per
Covid feia molt imprevisible l’estimació d’un pressupost. Per aquests motius, el cost
real d’aquesta secció és molt inferior al pressupostat inicialment.

Respecte a la secció d’AJUDES:

La partida de Projectes Escola va consistir en la compra i instal·lació de detectors de
CO2 a cada aula. El cost real ha estat inferior al pressupostat inicialment.
La partida de Biblioteca puja al doble del pressupostat perquè s’ha pagat també el curs
anterior (19-20), el qual quedava pendent de saldar.

Respecte a la secció d’ADMINISTRACIÓ:

Hi ha dues partides amb cost superior al pressupostat. La resta tenen costos inferiors,
ja sigui nuls o ajustats bastant al pressupostat.

S’ha contractat un augment en la capacitat del servei de hosting i això ha suposat un
desviament del pressupostat.

En resum, respecte a l’import pressupostat inicialment (22,600 €), s’ha finalitzat el curs
amb un cost real de 14,310.53 €, el qual suposa un estalvi final en les despeses de
8,289.47 €.

L’exercici 20-21 es tanca amb uns ingressos totals de 19,289.87 € i unes despeses de
14,310.53 €, amb un benefici resultant de 4,979.34 €.

S’aprova la liquidació del pressupost del curs 20-21 per unanimitat.



3 Aprovació del pressupost del curs 2021-22

Miquel Nieto presenta el pressupost pel curs 2021-22.

En primer lloc, espera que en aquest exercici ens puguem ajustar més al pressupost i
que tot torni a una certa normalitat.

S’esperen fer més celebracions, com la revetlla, la festa de famílies i el concurs de
carnestoltes. També es compta amb una partida pel viatge d’ESO i una partida pel
casalet.



Hi ha altres partides (biblioteca i suport a projectes) que encara no estan tancades.
S’està a l’espera de l’Escola, però es preveuen aquestes xifres.

És un pressupost deficitari per compensar el de l’any anterior.

S’aprova el pressupost pel curs 21-22 per unanimitat.



4 Substitució al SAP

Comentat ja a l’inici de l’Assemblea. S’afegeix al xat l’email d’administració, per si
qualsevol pare/mare vol contactar.

Jordi March aprofita per agrair el Toni Casals, assistent a l’Assemblea com a pare, la
seva dedicació i el traspàs de tasques com a membre anterior del SAP.

(qui escriu aquestes línies subscriu totalment les paraules del Jordi :)

5 Aportacions Comissions i Delegats/des

Jordi March demana als representants de les diferents comissions que prenguin la
paraula per posar al dia als assistents sobre l’activitat de cadascuna.

5.1 Comissió de Socialització

Laia Mestres intervé com a membre d’aquesta comissió. Comenta que la comissió
s’activa quan acaba el curs, per veure quins llibres s’han de canviar.

Informa sobre la idea que han desenvolupat: fer un punt de llibre per poder identificar
els llibres socialitzats.

La comissió ha finançat també una aplicació de dictat en català, la qual està funcionant
prou bé.

Aprofita per obrir la porta a qui vulgui unir-se a la comissió.

5.2 Comissió de Solidaritat

Jordi March pren la paraula, ja que no hi ha cap membre d’aquesta comissió entre els
assistents.

Informa sobre la Xocolatada Solidària de Sant Joan de Déu (16 de Febrer). S’està
preparant, tot adaptant-se a les restriccions per covid, les quals han obligat a modificar
el format. En lloc de xocolata desfeta, es donaran paquets de xocolatines amb galetes.
Hi haurà 3 punts de venda de tiquets.

L’AFA farà una aportació de 0,50€ o 1€ per cada tiquet venut i d’aquesta manera
col·laborar amb la iniciativa.

5.3 Comissió de  Festes

Anna Calvo informa sobre les activitats de la comissió.



Comenta que el curs 20-21 es van haver de cancel·lar les festes previstes i només es va
poder celebrar la gimcana fotogràfica.

De cara al curs 21-22, s’espera fer la revetlla i activar-se amb més festes.

Convida a  entrar a la comissió a qui ho vulgui.

5.4 Comissió de Menjador

Miquel Nieto pren la paraula com a membre d’aquesta comissió.

Comenta que en l’últim any no s’ha fet cap inspecció in-situ al menjador, per temes
covid.

Informa no obstant que han rebut queixes de famílies sobre menjars. Sobre això,
afegeix que a la comissió revisen els menús trimestrals, els quals han estat aprovats
prèviament per un/a dietista.

Ofereix també afegir-se a la comissió a qui ho desitgi.

5.5 Comissió d’Entorns

Carles Real pren la paraula com a membre d’aquesta comissió.

Informa que l’AFA, junt amb les AFA’s de les Escoles Proa i Gayarre, i l’Associació de
Veïns de la Farga, van emprendre el projecte anomenat Pacifiquem Sants Antic,
consistent en aplicar mesures als entorns escolars del barri per incrementar la
seguretat dels vianants, així com augmentar els espais de joc per nens a la mateixa
zona (Plaça Ibèria, carrer Rossend Arús, carrer Almeria són els més propers a la nostra
escola).

El projecte presentat va resultar guanyador, obtenint un pressupost assignat de
200.000 € per part de l’Ajuntament.

Actualment, l’Ajuntament està en fase de proposar actuacions concretes en base al
projecte. Està previst que el proper març es presentin aquestes actuacions a les
entitats impulsores del projecte.

El següent pas serà que les entitats donin el vist-i-plau a les actuacions proposades per
l’Ajuntament i/o vulguin fer-ne canvis. Depenent d’aquesta fase, es tirarà endavant en
el moment que hi hagi un acord.

5.6 Comissió de Comunicació

Gemma Montero pren la paraula com a membre de la comissió.

Informa que l’activitat d’aquesta comissió ha disminuït respecte d’altres cursos, degut a
que la resta de comissions han tingut menys activitat. Per tant, les tasques de
comunicació han estat menors, tot i que no han estat aturats.



Agraeix l’aportació de la Carol Montesinos com a dissenyadora i aprofita per oferir
entrar a la comissió a qui vulgui aportar en àrea de comunicació i disseny gràfic.

Jordi March tanca aquest capítol informant de la continuïtat del programa de l’Escola
de Famílies i demanant suggeriment per a possibles temes i ponents.

6 Renovació de representants de les famílies al Consell Escolar

Jordi March informa sobre el procés electoral per als representants de les famílies al
Consell Escolar. Es va convocar a qui volgués presentar-se com a membre del Consell
Escolar i finalment es van presentar 2 candidats.

Això va fer que, per normativa, no se celebrés cap elecció i que directament aquestes
dues persones entressin a formar part del Consell Escolar com a representants de les
famílies.

Els 2 nous membres són:
- Miquel Martí (família Martí Riñé), 4EP
- Anna Sobrino (família Aguado Sobrino), P3 - 2EP

Jordi March aprofita per donar les gràcies als 2 representants sortints, Neus Grifell i
Marc Casanovas, per la seva tasca d’aquests últims anys.

Jordi March informa que, degut a motius laborals, és impossible per ell dedicar-hi prou
temps com a president de la Junta i que per aquest motiu la Junta té previst fer una
renovació interna.

No obstant, seguint el que diu l’Article 10è dels Estatuts de l’AFA, aquesta Junta té
vigència fins a desembre de 2022, moment en què completarà els 2 anys de cicle
estipulat. Per respectar aquest punt, el Jordi comenta es farà un relleu intern, en el
qual la Laia Mestres assumirà internament funcions de presidenta.

Tot i que el desembre queda lluny, el Jordi aprofita per animar a qui vulgui presentar-se
amb aquesta Junta o per un nou projecte de Junta de l’AFA de cara a les properes
eleccions.

7 Precs i preguntes

Jordi March informa que estan en contacte amb l’Escola, transmetent les preguntes
arran de la darrera reunió de l’AFA Activa del passat 20 de gener.

L’Escola ha confirmat que té previst celebrar les colònies aquest curs.

L’Escola informa que, en el que portem de 2022 hi ha hagut 60 casos positius
d’alumnes i 4 de mestres.



7.1 Lavabos de l’edifici de Llevant, cicle superior de Primària (falta de tapa i neteja)

Marta Castel, mare i delegada de 6EP pren la paraula per informar que els alumnes de
5EP i 6EP es queixen que fa temps que els vàters dels lavabos de la seva planta no
tenen tapa. Pregunta si l’AFA pot saber com està aquest tema i ajudar en el que se
pugui, ja que segons comenten, fa temps que ho demanen.

Els alumnes d’aquests cursos han dit que darrerament els vàters estan més nets, però
no el suficient, i que encara hi falta la tapa i el seient.

7.2 Taquilles 1-2 ESO

S’informa que aquest problema ja està solucionat. L’Escola confirma que ja es poden
fer servir.

Es dóna per acabada la reunió a les 19:45 hores.

President Secretària
Jordi March Barberà Gemma Montero Telo



Llistat complet d’assistents a l'Assemblea:

nº Nom Cognoms Família Curs fill/s

1 Míriam García Pérez García P3

2 Raúl Vega Vega Idrovo P3

3 Iris Uribesalgo Uribesalgo Ruffino P3, P4

4 Anna Sobrino Aguado Sobrino P3, 2EP

5 Marta Arrufí Pons Arrufí P4

6 Mercè de Frías Semper de Frías P4

7 Sandra Seguer Serra i Seguer P4

8 Marc Casanovas Casanovas Llaverias P4, 4EP

9 Miquel Nieto Noguera Nieto 1EP, 5EP

10 Nicolás Barceló Barceló Feliu 2EP

11 Núria Soler Bagó Soler 2EP, 5EP

12 Laia Mestres Costa Mestres 3EP

13 Miguel Ángel Padilla Padilla Barallobre 3EP

14 Anna Calvo Real Calvo 3EP, 2ESO

15 Carles Real Real Calvo 3EP, 2ESO

16 Miquel Martí Martí Riñé 4EP

17 Anna Busquets Soler Busquets 4EP, P4

18 Marta Martínez Fullana Martínez 4EP, 6EP

19 Elisenda Comas Vila Comas 4EP, 1ESO

20 Montse Jounou Arenas Jounou 4EP, 3ESO

21 Xavi Silvestre Silvestre Urquizu 5EP, 2ESO

22 Jordi March March Aragonès 5EP, 3ESO

23 Gemma Montero Marí Montero 5EP, 3ESO

24 Marta Castel Cortés Castel 6EP, 6EP

25 Nacho González González Comas 6EP



26 Marina Montaraz Taylor Montaraz 6EP

27 Josep Maria Font Font Vilaplana 1ESO

28 Carmen Vilaplana Font Vilaplana 1ESO

29 Montserrat Riba Hernández Riba 3ESO

30 Andrés Coco Torrent Coco 3ESO

31 Roser Solernou Cano Solernou 4ESO

32 Toni Casals Casals Mira 4ESO

33 Jordi Cloquell Cloquell Peña 4ESO

34 Marta Peña Cloquell Peña 4ESO

35 Mercè Esteve Martín Esteve 4ESO


