
Acta de l’assemblea ordinària de l’AFA de l’escola Gaia 
d’inici del curs 2021-2022 

 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 002/2021 
Data: 26/10/2021 
Horari: de 17:45 a 19:15 h  Lloc: Jardí + telemàtica a través de plataforma ZOOM  
 
Consideració prèvia: Com aquest any correspon la renovació de junta, es va comunicar el dia 8/9/2021 per 
correu electrònics (45 dies d’antelació a la data de l'Assemblea General) aquest fet així com la possibilitat 
de presentar candidatures fins al dia 8/10/2021, de conformitat al que preveu l’article 4.2.1 del Reglament de 
Funcionament Intern de l’AFA Escola Gaia. 
 
 
Hi assisteixen: 
Daniela Santos: presidenta y vocal Espai (Nou centre-Salut-Verd) 
Anna Tarrason: vicepresidenta (en línia) 
Elizabeth Gil-Roldán: vicepresidenta 
Olga Pérez: Tresorera 
José F Rodero: Secretari 
Alexandra Grundrich: vocal comissió extraescolars. 
Núria Obiols y Juan Pretel: vocals comissió espai menjador 
Jose Ignacio Gatti en nombre de Laura Tinquell: vocal comissió Lúdica 
 
A més, hi han assistit el següent nombre de famílies (inclosos membres de la Junta i Comissions): 
- per zoom un total de 16 famílies amb dret a vot. 
- presencialment, un total de 28 famílies amb dret a vot 
 
Ordre del dia 
1. Liquidació de comptes curs 2020-2021 
2. Projectes i Objectius curs 2021-2022 
3. Pressupost curs 2021-2022 (inclou confirmació de la quota d’associats)  
4. Propostes que han de ser sotmeses a votació: 

4.1. Finançament espai migdia 
4.2. Delegats per ambients  

5. Renovació de Junta 
6. Precs i preguntes. 

 
No es presenta cap proposta de modificació de l’ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Liquidació de comptes curs 2020-2021: Aprovat. 
 
Després de realitzar la tresorera una breu exposició dels components que figuren en la taula resum 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1itzuyeG_37fCPI0tX0ws8VCaD0Sjp2ZG9z8ugyS1MrI/edit?usp=sharing
), no es realitzen preguntes.  
 
Després de sotmetre’l a votació s’aprova el tancament de comptes següent: 
 
 



 
 

2. Projectes i objectius curs 2021-2022 
 
La presidenta fa un resum sobre els projectes i necessitats a cobrir en aquest curs per part de la junta i de les 
comissions. A continuació un resum del document que va donar suport a aquest punt 
(https://docs.google.com/presentation/d/1G0qpuzhAeGGG_YFGCoL1BGup2a8RRVCn/edit?usp=sharing&ouid=1
09133039084917323643&rtpof=true&sd=true) 
 
Nou centre i entorn: Prèviament cal mencionar que s’ha creat una nova comissió, que té com a finalitat promoure 
el co-disseny del nou centre i reivindicar millores dels espais exteriors.Cerca vocalia. 
 
Comcom: manifesten la necessitat que s’incorpori gent per poder tirar endavant totes les activitats previstes: 
difusió de novetat i necessitats, actualització del web, millorar la comunicació amb els ambients i organitzar 
xerrades.  

● Igualtat: és un grup de treball dins de la comissió de Comcom que està enfocada a promoure la igualtat 
i inclusió entre totes les persones. Molta participació per part de l’escola i molt escassa per part de les 
famílies. Tenen previst organitzar alguna xerrada aquest any. 

 
Espai MigDia: Té per objecte fomentar uns bons hàbits alimentaris, difusió de temes d’interès per a les famílies 
(Receptes, tastet, xerrades relacionades amb la nutrició...), oferiment d’una alternativa d’àpats (Esmorzars i 
sopars) d’acord amb el menú vigent, control i millora del servei de Menjador (Office i servei de monitors) i la compra 
de material, tant de l’Office com material pedagògic. 
Actualment, està formada per 4 famílies i un representant de l’Escola. 
 
Activitats de tarda: s’informa sobre la bona acollida de les activitats d’aquest any, de la voluntat de garantir un 
bon desenvolupament durant tot el curs, la voluntat de fer casal fins a finals de juliol i, si hi ha demanda, a nadal i 
setmana santa.  
S’està estudiant millorar el sistema d’assignació de places per les activitats de tarda, revisar propostes de P4  i 
avaluar l'externalització d’altes i baixes. 
Està formada per 5 famílies i 2 representants de l’Escola.  
 
Benestar (abans, Espais): Comissió formada per 3 grups de treball i Daniela Santos serà la vocal: 

● Grup manetes: grup en coordinació amb totes les comissions, AESA i l’Escola i s’encarreguen de 
coordinar les accions de “manetes” per millorar els espais de l’Escola. 

● Grup Salut i reivindicativa: vetllen pel benestar físic i emocional de la comunitat educativa. Molt actius en 
les problemàtiques d’amiant, ventilació escola i Eixample respira. 

● Grup Verd: Mantenir el projecte de l’any anterior i adaptar-lo a les noves necessitats que sorgeixin, Espais 
més verds a l’Escola, preveure i dissenyar estructures d’ombra, crear nous espais de jocs 

 volen tirar endavant aquest any el projecte de pati exterior (Mural) i tornar a organitzar una activitat el dia de la 
Tierra (en abril) 

 
Lúdica: Reprendre les festes (Castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, Fi de curs), preparar les portes obertes i 
com a novetat per aquest any, dinamitzar les activitats reivindicatives.  

● Biblioteca: És un grup de treball dins d’aquesta Comissió que buscarà aquest any crear un catàleg de 
continguts junt amb l’Escola i organitzar algunes activitats per el foment de la lectura. 

3. Pressupost curs 2021-2022 (inclou confirmació de quota d’associats) 



 
La presidenta realitza una breu exposició del pressupost que requereixen les activitats que les comissions i 
la junta preveuen portar a terme durant el curs 2021-2022, pressupost que es pot consulta al següent enllaç: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TpSQ1g_gxOPRwsboJSEiVcv-
GVp4pQi2aAfKV9LDaXg/edit?usp=sharing 
 
El secretari afegeix que aquest pressupost està calculat considerant el cobrament d’una quota de 30 € per 
família. 
 
Després de sotmetre-ho a votació s’aprova el següent pressupost i quota de 30 € per família: 
 

 
 
 
4. Propostes que han de ser sotmeses a votació: 

 
4.1. Finançament espai migdia 
 
La Comissió d’espai Migdia proposa apujar el preu de l’espai en 0.05 € per dia i alumne, el que 
suposa un increment d’ 1 euro al mes per alumne. L’increment suggerit tindrà caràcter d’indefinit.  
Aquest increment entra en el marge de pujada que encara tenim disponible. No es suggereix 
incrementar més fins al màxim permes per raons d’equitat: el nostre horari de Migdia és de 2 hores 
mentre que en altres escoles és de 2 hores i mitja. 
Aquest increment en el preu estarà destinat al finançament de les necessitats de l’espai que els 
membres de la comissió vagin detectant: renovació de parament, compra armaris 
d'emmagatzematge, material pedagògic, etc. Com que no és un espai exclusiu de membre AFA 
s’ha determinat que el seu finançament ha d’estar al marge del pressupost de l’AFA.. 
 
També s’exposa que la renovació del parament, que és urgent, serà realitzada per AESA i, en funció 
de la negociació a la qual s’arribi, s’anirà restituint l’import econòmic que correspongui. 
 
Se sotmet a votació la proposta i surt aprovada amb un únic vot en contra. 
 
 
 
4.2. Delegats per ambients  

 
Arran dels problemes de comunicació entre les famílies i l’AFA detectats i amb la intenció de 
promoure una major participació de les famílies a les diferents activitats que s’organitzen des de 
l’AFA, es proposa designar a un delegat/da per ambient que faci la connexió entre l’AFA i les 
famílies. 
S’aclareix que no es configura la forma perquè serà cada ambient qui decideixi si vol anomenar a 
un delegat/da ad hoc o si volen designar al mateix delegat/da d’enllaç escola-famílies. 
 
Se sotmet a votació i surt aprovada la proposta amb un únic vot en contra. 
 
Algunes de les famílies presents a l'assemblea, per iniciativa pròpia, s’ofereixen com a delegats/des 
d’alguns ambients. 



 
5. Renovació de Junta 
 

El secretari sortint exposa que el dia 8/10/2021 únicament s’ha presentat una única candidatura conformada per 2 
persones: Elizabeth Gil-Roldán com a presidenta i Anna Tarrasón com a  vicepresidenta. Dies previs a la AG es 
va afegir una persona addicional com a  vicepresident segon: David Alonso Julià.  
 
Si bé el nostre Reglament de Funcionament Intern assenyala que la Junta estarà formada per 4 membres 
(president, secretari, tresorer i vicepresident) + un vocal per comissió, tant el Codi Civil de Catalunya com els 
Estatuts de l’AFA estableixen que quedarà vàlidament constituïda la junta amb almenys 3 membres i que els 
càrrecs pendents hauran de ser assumits provisionalment pels càrrecs escollits.  
 
A causa de l’anterior, s’ha acceptat l’única candidatura proposada i arran de la necessitat que es presentin  dues 
persones més per ocupar els càrrecs de tresorer/a i secretari/ària, es proposa votar  la candidatura i obrir un termini 
de 20 dies naturals perquè es presentin les persones voluntàries a ocupar els càrrecs vacants advertint que, en 
cas de que no es cobreixin alguna de les vacants, haurà de ser assumit per la candidatura única. 
Així mateix se adverteix de que els voluntaris que es presentin a ocupar els càrrecs vacants hauran de ser escollits 
per votació a l'Assemblea General. 
 
Se sotmet a votació la candidatura suggerida i surt aprovada per unanimitat. Dos dels càrrecs escollits accepten 
el càrrec al mateix acte. 
 
6. Precs i preguntes. 
 

● Obres de millora a Consell de Cent: Es realitzaran obres des del xamfrà fins a l’entrada de l’Escola. Les 
queixes relacionades amb els espais exteriors suggereix la presidenta de presentar queixes directament 
a l’Ajuntament.  

 
● Famílies amoïnades per la falta d’alçadors al transport d’infants a les excursions. Un pare manifesta la 

seva preocupació perquè els autobusos que transporten als infants no tenen alçadors adaptats als infants 
per garantir la seva seguretat. Proposen que s’exigeixi a l’empresa de transports contractada disposar 
d’aquests alçadors o, si no n’hi ha, sol·licitar la seva compra perquè siguin propietat de l’escola. Les 
famílies interessades a promoure aquesta proposta poden posar-se en contacte amb Edgar al següent e-
mail: edgararrizabalaga@hotmail.com 

 
● Bicibus: una familia suggereix promoure un bicibus que constaria a coordinar a un grup ampli de persones 

en bicicleta perquè siguin acompanyats des d’alguns punts de la zona cap a l’escola Gaia com mitja de 
transport diari segur cap i des de l’Escola. El bicibus ja ha estat organitzat per altres escoles. Les famílies 
manifesten entusiasme davant aquesta propuesta. Els interessats a promoure aquesta proposta poden 
posar-se en contacte amb Arturo al següent e-mail: arturolacal@gmail.com. 

 
● Escola amb jornada continua. Es posa de manifest que hi ha un grup de famílies que estan interessades 

a promoure la jornada continua de l’Escola. Els interessats en conèixer i recolzar aquesta iniciativa es 
poden posar en contacto escrivint a la següent adreça de correu electrònic: 
jornadacontinuagaia@gmail.com  

 
 
 
 
José Fernando Rodero S.      Daniela Santos B. 
Secretari sortint       Presidenta sortint 
  


