
Assemblea General de
l'AFA Institució Montserrat

Data: 28 de juny de 2022

Hora: 18:30

Lloc: Sala Menjador de l’Escola

Assistents: 35 persones

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

● Pares i Mares, membres de l’AFA (29)
● Administratiu SAP (1):

○ Nacho González

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

El President de l'AFA, Jordi March, agraeix l'assistència i dona la benvinguda als pares,
mares i tutors d’alumnes de l’escola. Excusa l’absència de l’Elisenda Comas per motius
personals.

Comença l’assemblea a les 18:40



ORDRE DEL DIA

L’Assemblea es divideix en dues parts. La primera, sobre tots els temes propis de l’AFA, i
la segona, sobre temes del Consell Rector de l’Escola.

PRIMERA PART DE L’ASSEMBLEA: AFA

1 Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 31 de gener de 2022

S’aprova per unanimitat, sense cap objecció per part de les persones assistents.

2 Valoració de les activitats de l’AFA

Laia Mestres pren la paraula i fa un resum de les activitats dutes a terme durant el curs
2021-2022, començant per les REUNIONS dels diferents òrgans de govern:

A) AFA ACTIVA (delegats/des)
S’han celebrat 3 reunions durant el curs.

B) CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA / SEGUIMENT ECONÒMIC
S’han celebrat 3 reunions durant el curs.

C) REUNIONS DE DIRECCIÓ I JUNTA AFA:
S’han celebrat 4 reunions durant el curs.
Respecte de les reunions de la Junta de l’AFA, s’han celebrat regularment durant
tot el curs.

D) REUNIONS DE CONSELL ESCOLAR
S’han celebrat 3 reunions durant el curs.
El passat setembre va haver-hi eleccions i van entrar nous representants de les

famílies al consell escolar.

A continuació, Laia Mestres fa resum de les ACTIVITATS organitzades per l’AFA durant el
curs:

ESCOLA DE FAMÍLIES

S’han celebrat 5 xerrades durant el curs.

El balanç de participació ha estat molt bo, tant en les xerrades online com en la
presencial (la penúltima d’aquest curs).

Les xerrades han estat les següents:



Data, Títol, Ponent Tipus Nº Inscrits

1 - Dimecres, 03/11/2021, 18:30h
“Què és l’EOP?: La gestió a la diversitat a l’escola”
EOP, Equip d’Orientació Psicopedagògica de l’Escola

Telemàtica 133 persones

2 - Dijous, 02/12/2021, 18:30h
“Canviar el conte des de casa”
Cristina Vila

Telemàtica 62 persones

3 - Dijous, 24/02/2022, 18:30h
“7 idees per a fer infants lectors”
Magda Minguet

Telemàtica 52 persones

4 - Dimecres, 11/05/2022, 19:00h
“Adolescència i Adultescència: dos cervells en lluita”
Fran Rojas

Presencial 84 persones

5 - Dijous, 26/05/2022, 19:00h
“Com educar en la sexualitat”
Marina Castro

Telemàtica 138 persones

SORTIDA DE FAMÍLIES DE P3

Jordi March pren la paraula per explicar que la sortida de famílies de P3 finalment es va
poder recuperar aquest curs, després d’estar suspesa per la pandèmia. La idea és que
les famílies que entren noves a l’escola es puguin trobar i conèixer, fora de l’entorn de
l’escola.

Míriam Garcia (delegada de P3) comenta que va es va avisar molt tard i les famílies van
tenir complicat organitzar-ho. Però la sortida li va agradar.

Àlex Castells (pare de P3) comenta que potser va faltar una mica de fil conductor
durant la sortida. És a dir, preparar alguna dinàmica de grup per trencar el gel.

També comenta que hi havia zones on hi havia perill de caigudes. La junta i altres
assistents responen que és una casa de colònies, adaptada per nens, però entenen que
era a principi de curs de P3, amb nens molt petits.

Gemma Montero comenta que demà mateix anunciaran, a les noves famílies de P3 del
curs vinent, que es farà una sortida, perquè ho tinguin en compte des del principi de
curs i es reservin la data.

També comenta que aquest curs vinent tindrem més temps per planificar la sortida.



CONCURS FOTOGRÀFIC CARNAVAL

Jordi March presenta les 3 fotos premiades i fa repàs dels premis que reben els
guanyadors.

REVETLLA AFA

Jordi March comenta que l’assistència va ser elevadíssima, amb 319 Adults i 253
Alumnes. Respecte d’això, alerta que haurem d'anar amb cura de no sobrepassar una
xifra per tal que no estigui tot atapeït.

Àlex Castells (comissió de festes) pren la paraula per fer una valoració de la revetlla:
- L’organització va ser bona, tot va sortir bé.
- El nou sistema de ticketing, amb Eventbrite, va anar molt bé.
- Respecte del DJ, no van quedar massa contents, amb el tracte i la poca

predisposició a posar música demanada per les famílies, tot i que entre els
assistents hi ha opinions molt diferents.

Laia Mestres comenta que enviarem una enquesta de satisfacció a les famílies que van
comprar entrada, per conèixer la seva opinió sobre aspectes de la revetlla i poder
millorar-los en el futur.

A continuació es fa balanç de les activitats dutes a terme per les diferents comissions
que formen l’AFA.

COMISSIÓ DE FESTES

Àlex Castells pren la paraula, com a membre de la comissió.

Fa esment de la revetlla, ja comentada abans, i parla de la Gimcana, que enguany no es
va poder fer.

Gemma Montero comenta que és probable que l’escola permeti que es faci el curs
vinent. És un tema de restriccions de l’escola, però la intenció de l’AFA és que es
reprenguin totes les activitats que s’han fet en cursos previs a la pandèmia.

Xènia Rafí pren la paraula per fer un comentari sobre la Festa de la Primavera que
organitza l’Escola. Proposa que l’Escola vengui les entrades numerades i mitjançant una
plataforma, com es va fer a la revetlla, per evitar la tensió entre les famílies i facilitar
l’entrada tranquil·la.



COMISSIÓ D’ENTORNS

Respecte de l’entorn de l’Escola, Jordi March comenta que hi ha previst posar una
pilona al carrer Almeria, per tallar el pas de vehicles excepte veïns.

La comissió ha demanat que la pilona es col·loqui allà on pugui tancar el pas com a
mínim a un dels accessos de l’Escola.

COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ

Laia Mestres pren la paraula com a membre de la comissió.
Comenta que mantenen les quotes pel curs vinent:

- 75€ a Infantil
- 41€ a Primària
- 21€ a l’ESO

Està previst renovar els iPads d’aquí a un any, que és quan finalitza el termini que
havien previst des de la seva compra. Aquesta renovació es farà amb el romanent que
quedi.

Informa que també s’ha de fer una renovació de llibres a causa de la nova normativa de
l’ESO pel curs 22-23.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Gemma Montero pren la paraula com a membre d’aquesta comissió.

Agraeix a la Carolina Montesinos la realització de cartells i materials per les activitats
de l’AFA.
Recorda els canals de difusió interna a les famílies: email, whatsapp, facebook, web

Ofereix als assistents afegir-se a la comissió.

COMISSIÓ DE SOLIDARITAT

Xènia Rafí pren la paraula com a membre d’aquesta comissió.

Informa d’una baixa de la comissió, pel seu descontentament amb la forma de
col·laborar de l’Escola amb l’AFA en les diferents activitats.

Fa repàs de les activitats que ha dut a terme la comissió:
- Xocolatada solidària:



- Aprofita per expressar el seu descontentament amb els professors. Es
queixa del fet que els professors no participen pagant 1 €.

- Banc de roba
- Recollida de roba per Ucraïna, en diferents dies.
- Cursa solidària
- Open Arms

Es queixa de què l’Escola no ha informat adequadament en moltes de les activitats,
però que la comissió ha ajudat en el que era necessari.

Van proposar xerrades a les classes de 30-45-60’ (depenent d’Infantil, Primària, ESO),
però l’escola ho ha refusat fer-ho en horari escolar.

Respecte d’aquest tema, Miquel Nieto comenta que les xerrades es podrien fer en
horari no lectiu.

Laura Espanya també es queixa de la poca receptivitat de l’escola respecte de qualsevol
proposta que facin des de les famílies, i que això és desgastant.

Fins i tot s’han plantejat fer alguna de les activitats fora de l’escola. Volien fer un
concert en col·laboració amb l’Escola, però no han rebut cap predisposició per fer-ho.
En general, Xènia Rafí es queixa de què no hi ha ningú que col·labori i ajudi des de
l’escola, en qualsevol activitat que s’organitzi des de l’AFA.

Un assistent es queixa que, en aquest últim trimestre, es va fer una entrevista a
Catalunya Ràdio amb nens de 2EP, amb preguntes poc apropiades.
L’AFA no en sap res d’això, ho preguntarà.

Pilar Fustero comenta que hi ha una incongruència d’actituds per part de l’Escola, que
es prioritzi que vingui un participant d’Eufòria i que no hi hagi xerrades, per exemple
d’Open Arms, o amb altres objectius.

Es queixa del fet que a l’Escola es dóna poca informació sobre què s’imparteix (temari,
continguts) en l’horari lectiu, sense donar informació detallada a les famílies.
Gemma Montero li demana que transmeti la queixa als delegats corresponents.

Gemma Montero proposa que les activitats que la comissió de solidaritat no pugui fer
amb l’Escola, les fem des de l’AFA sense ajuda de l’Escola.

COMISSIÓ DE MENJADOR

Miquel Nieto, com a membre de la comissió, pren la paraula per explicar que enguany
han pogut tornar a fer una visita al menjador, com era habitual en la pre-pandèmia,
però aquesta vegada ha estat més curta.



Constata que hi ha menys queixes respecte del nou equip de cuina, comentant que s’ha
estabilitzat després d’un temps d’adaptació.

Comenta que els pícnics és un tema que encara no està resolt. En aquest sentit, com a
comentari positiu, una mare informa que el pícnic de la sortida de la platja era entrepà
de carn arrebossada.

Diverses persones es queixen de la poca quantitat de menjar que els donen als
alumnes, especialment en les postres. Miquel Nieto els demana que les queixes les
transmetin ràpidament a l’AFA, per poder identificar el problema i buscar solucions en
el moment.

També es queixen que el dinar moltes vegades està fred.

Respecte del preu del menjador pels alumnes que han fet colònies, Jordi March
informa que l’AFA ha intervingut per solucionar el tema i ajustar la quota de les famílies
corresponents.

Jordi March anima que s’afegeixin a la comissió de menjador, hi falta gent.

Carolina Montesinos proposa que un dia a la setmana o cada cert temps, es faci un
menú de menjar vegà.

3 Directori de Recursos

Nacho González pren la paraula per explicar la creació d’aquesta secció al lloc web de
l’AFA, que pretén ser un espai on poder donar a conèixer aquells negocis o empreses
que són titularitat de les famílies de l’Escola.

Gemma Montero confirma que aquesta setmana, l’AFA enviarà un comunicat informant
sobre aquesta nova àrea.

4 Reestructuració interna de la Junta de l’AFA

Laia Mestres pren la paraula per informar que la Junta vol sotmetre a votació una
reestructuració interna dels membres, per motius laborals principalment.

Es proposen els següents canvis en la Junta:

Laia Mestres passa a ser Presidenta.
Jordi March passa a ser Vocal, per motius laborals.
Elisenda Comas deixa la Junta, per motius laborals.
Guillem Crosas s’incorpora a la Junta, com a Vocal.

S’aprova la reestructuració per unanimitat.



Aquesta nova composició quedarà vigent fins al final del mandat de la present Junta, el
desembre de 2022. En aquest sentit, Laia Mestres anima a les famílies a preparar
candidatures per prendre el relleu de l’actual Junta.

Es dona per acabada aquesta part a les 19:45.

SEGONA PART DE L’ASSEMBLEA: CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA

5 Benvinguda al Consell Rector

Lluís Turon, director de l’Escola, pren la paraula per exposar els temes inclosos en
l’Ordre del Dia.

5.1 Enquesta de satisfacció a les famílies

Lluís Turon exposa els resultats més rellevants de l’enquesta realitzada a les famílies de
l’Escola per conèixer el seu grau de satisfacció al llarg del curs 21-22:

- Participació:
- Famílies d’Infantil: 80%
- Famílies de Primària: 60%
- Famílies d’ESO: 46%

- Resultats a grans trets similars als del curs 20-21.
- La valoració sobre la formació acadèmica és més baixa a l’ESO que a Primària, i

és més baixa a Primària que a Infantil.
- En general, el nivell de satisfacció en els diferents temes consultats és alt, al

voltant de 4 sobre 5 de mitjana. Hi ha 10-12 famílies que valoren negativament
tots els aspectes.

- Respecte dels informes, comenta que la nova normativa demana que siguin
més qualitatius.

Torn de preguntes:

Laura Espanya pregunta en quins aspectes l’Escola creu que hauria de millorar.
Lluís Turon comenta dos temes importants:

- Comunicació família-escola, s’hauria de veure què es pot millorar. En Lluís
comenta que potser s’hauria de fer una enquesta només d’aquest tema.

- Nivell de formació acadèmica. Han d’esbrinar el valor d’aquest resultat i les
causes.

Preguntes sobre la matèria d’anglès. Lluís Turon comenta 2 punts:
- A Infantil també es desdoblarà l’alumnat per practicar l’anglès.
- Hi haurà auxiliar de conversa a tots els cursos



Comentaris sobre el nou marc normatiu de l’ESO pel curs 22-23:
Amb la nova normativa, a l’ESO hi ha hores anomenades de “gestió autònoma”, que es
treuen d’algunes matèries, on es pot fer un aprenentatge més globalitzat. Està previst
incloure l’anglès en aquestes hores, integrat com projectes i treballs multidisciplinars,
buscant continuar el que es fa a infantil i sobretot a primària.

Lluís Turon també informa que, el curs 22-23, es tornarà a deixar lliure circulació de
l’alumnat a l’Escola, restablint el que es feia abans de la pandèmia.

Sobre la Natació
L’Escola la consideren important, però comenten que els ocupa moltes hores lectives
que volen destinar a altres matèries. Ho valoren, però prioritzen dedicar les hores a
altres coses.

5.2 Resultats de les proves d’avaluació dels alumnes de 4rt d’ESO

Estan satisfets amb els resultats i l’evolució d’aquest grup des que van fer 6EP fins
4ESO, especialment respecte del català, on els resultats eren baixos a 6EP.

A l’Escola analitzen els resultats mirant la mitjana dels últims 5 cursos, per evitar
prendre conclusions errònies degudes a generacions més o menys brillants.

5.3 Resultats de les proves d’avaluació dels alumnes de 6è de Primària

Els acaben d’arribar. No els han analitzat encara.
En la primera reunió de famílies de 1ESO, es passaran els resultats d’aquestes proves, a
escala global i individual a cada família.

5.4 Calendari del curs 22-23

Està disponible al web de l’Escola. Dates clau:
- Inici del curs a Primària i Infantil: 5 de setembre de 2022.
- Inici del curs a ESO: 7 de setembre de 2022.
- Jornada intensiva de setembre. L’escola ha decidit que es faci tot l’horari lectiu,

de 9 a 17h, deixant la franja de tarda per activitats més de lleure o menys
carregades.

- Final de curs a Primària i Infantil: 22 de juny de 2022.
- Final de curs a ESO: 20 de juny de 2022.
- Dies de lliure disposició (5): 31 d’octubre, 9 de desembre, 20 de febrer, 17 de

març, 26 de maig.

5.5 Quotes del curs 22-23
Entreguen documentació sobre els preus de 22-23



5.6 Millores per al curs 22-23

Lluís fa repàs de les millores previstes a aplicar al llarg del curs 22-23, com a resultat de
reinvertir els beneficis obtinguts per l’Escola durant el present curs:

- Pintura de les façanes
- Reparacions de façanes
- Instal·lar plaques fotovoltaiques a la cara sud de la Masia
- Terra del terrat de Llevant, el modificaran per terra sintètic per practicar esport i

lleure.
- Canvi de cadires a cicle mitjà
- Canvi de taules a 3EP
- Reparar terres malmesos i altres intervencions de manteniment.

Torn de preguntes final:

Un pare demana que l’Escola es plantegi millorar la comunicació entre Escola i
activitats extraescolars.

També es comenta la gestió del menjador, que es cobri mensualment, en funció dels
dies que l’alumne hi dina durant el mes.

Àlex Castells demana que els pares d’Infantil puguin tornar a entrar a l’Escola per
acompanyar els seus fills.



Lluís Turon respon que la idea és que a P3-P4, les famílies puguin entrar,
escalonadament, a acompanyar els nens a les aules (o com a mínim a l’entrada de
l’àrea d’Infantil) i a recollir-los. Tot el que puguin recuperar, ho faran.
Mantindran les entrades per 3 portes diferents.
Continuaran tallant els carrers. Ho han tornat a demanar a l’Ajuntament pel curs vinent.
Continuaran demanant fer servir els patis de Cotxeres i Casa del Rellotge.
Els cursos es podran ajuntar, com s’ha fet al final del 3er trimestre.

Es dona per tancada la sessió a les 20:45.

Presidenta Secretària
Laia Mestres Gemma Montero



Llistat complet d’assistents a l'Assemblea:

nº Nom Cognoms Família Curs fill/s

1 Berta Mansergas Montoya Mansergas P5, 4EP

2 Dolors Cervellera Rojas Cervellera 4EP

3 Anna Busquets Soler Busquets P5, 4EP

4 Miquel Martí Martí Riñé 4EP

5 Cristina Ribas Duedra Ribas 4EP

6 Míriam García Pérez García P3

7 Carolina Montesinos Pedrocchi Montesinos 3EP, 6EP

8 Marta Martínez Fullana Martínez 4EP, 6EP

9 Eva López Panedas López P4

10 Montse Jounou Arenas Jounou 4EP, 3ESO

11 Núria Torrents Català Torrents 3ESO

12 Laura Espanya Tost Espanya 3ESO

13 Miguel Ángel Padilla Padilla Barallobre 3EP

14 Xènia Rafí Carrasco Rafí 4EP

15 Judith Estopà Minella Estopà 1ESO

16 Andrés Coco Torrent Coco 3ESO

17 Aloma Breu Soriano Breu P3, 2EP

18 Sanae Nati Vallmitjana Nati 1EP

19 Laura Janer Alfonso Janer 1ESO

20 Ana Acuña Grasa Acuña 3EP, 4EP

21 Gemma Pinyol Xuclà Pinyol 2ESO, 4ESO

22 Toni Casals Casals Mira 4ESO

23 Pilar Fustero Balas Fustero 5EP

24 Cristina Pallarola Martínez Pallarola 5EP, 1ESO



25 Ángela Regalado Regalado Jiménez P3

26 Àlex Castells Castells Burbano P3

27 Eva Cervera Moya Cervera 1ESO

28 Carmen Vilaplana Font Vilaplana 1ESO

29 Noelia Ramos Campanera Ramos P4, 3EP

30 Laia Mestres Costa Mestres 3EP

31 Gemma Montero Marí Montero 5EP, 3ESO

32 Jordi March March Aragonès 5EP, 3ESO

33 Fiona Bretcha Aymerich Bretcha 3EP

34 Miquel Nieto Noguera Nieto 1EP, 5EP

35 Nacho González González Comas 6EP






