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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AFA NOVEMBRE 2021 

Lloc de reunió Gimnàs Escola el Vapor i en streaming per Youtube 
Dia 26/11/2021 
Hora inici/fi 17.00h. - 19.45h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA: 
 

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Quim Preixens 
Anna Salve 
Bernat Borràs 
Marta Muntanyola 
Jordi Gimeno 
Alex Lillo 
Carles de Castro 

Presidenta 
Vice-president 
Tresorera 
Secretari 
Vocalia d’AMPA Activa 
Vocalia de camins escolars 
Vocalia tecnològica 
Vocalia de comunicació 

 
Anabel Roldán, Miquel Clapés, Adelaida Clavaguera, Verónica Sanchez, Noemí Mesa 
 
De manera telemàtica (identificats): David Loyo, Núria Vallet, Dolors Videra, M. Alba Sanchez 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l'acta de la darrera Assemblea Extraordinària (17.06.2021) 

2. Balanç i pressupost 2021-22 

3. Activitats de cadascuna de les vocalies 

4. Camins escolars. Tancament carrer Giralt i Serrà, proposta de reordenació de sentits de 

circulació a l'entorn de l'escola 

5. Festes i carnestoltes 

6. Torn obert de paraula 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l'acta de la darrera Assemblea Extraordinària (17.06.2021): s’aprova l’acta de 

l’Assemblea General Extraordinària anterior. 

 

2. Balanç i pressupost 2021-22. L’Anna Salve presenta el balanç i pressupost per al curs 2021-22. 

• Liquidació curs 2020-21 (Estat de comptes). A 31 d’agost de 2021 el saldo era de 18.953 euros. 

• Pressupost curs 2020-21. Es destaca que hi ha un increment previst de pressupost de 1.700 

euros respecte el curs anterior. 

• Resum econòmic activitats. Es presenta el detall de les despeses d’una de les activitats, en 

aquest cas de la festa de la Castanyada. 

• Informe de socis. Es destaca que hi ha hagut un increment de 58 famílies sòcies respecte el curs 

2020-21. Es destaca que amb la nova quota de 25 euros hi ha hagut un cert augment de famílies 

inscrites que no fan extraescolars, un dels objectius que es pretenia. 

 

3. Activitats de cadascuna de les vocalies 

• AFA Activa. La Marta Muntanyola explica les funcions de la vocalia. Es va passar enquesta dels 

interessos de les famílies de temàtiques que es podrien abordar, per tal de reactivar la vocalia 

i les activitats. L’objectiu és fer 1 activitat AFA Activa al mes. 

• Comunicació. En Carles de Castro exposa que s’intentarà millora la coordinació AFA – escola 

per tal d’evitar la duplicitat d’alguns missatges que s’envien inicialment des de l’AFA i que 

posteriorment l’escola creu adient fer arribar a tota la comunitat educativa. 

• Menjador. En Quim Preixens exposa el tema menjador, ja que l’Azahara González no ha pogut 

assistir a l’Assemblea. Es valoren aspectes millorables de SERHS i de les activitats del migdia. 

S’obren intervencions respecte el tema. L’Adelaida Clavaguera pregunta si l’AFA ha rebut 

queixes, però no se’n té constància ja que no s’han rebut per escrit. En Quim Preixens remarca 

que cal transmetre a l’AFA totes les queixes per poder-les transmetre de manera adequada a 

la coordinadora de menjador i poder exercir més pressió. La Noemí Mesa explica que sí que ha 

fet queixa per escrit respecte el menjar i les activitats lúdico-educatives; es té la percepció 

general que aquest curs el servei ha empitjorat molt (menús, varietat, quantitat justa, càstigs 

injustos, etc). Des de l’AFA s’exposa que un cop al mes s’està fent la prova de menjador per on 

es pot anar a l’hora de menjador a veure com funciona i provar el menú; l’Anna Salve exposa 

que en la darrera prova un dels temes que va veure negatius va ser el fet que se serveixi el 
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menjar en una safata i no en plats. En Carles de Castro suggereix la possibilitat que la prova de 

menjador es pugui arribar a fer fins i tot cada dia, com es fa en alguns municipis com 

Matadepera. L’Alex Lillo explica que la qualitat del menjar en altres visites que s’havien fet no 

era la principal problemàtica detectada. L’Adelaida Clavaguera explica que diverses famílies 

tenen com a queixes principals la qualitat del menjar, la quantitat, càstigs injustos, activitats 

lúdico-educatives, mala explicació del menú vegetarià i el cost elevat quan hi ha una absència 

de menjador. El problema que recorda en Jordi Gimeno és que no es poden fer canvis 

substancials ja que deriva d’un concurs públic. L’Adelaida Clavaguera proposa que l’AFA pugui 

col·laborar a millorar l’acústica del menjador, ja que l’equip de monitoratge té queixes del nivell 

de soroll dels infants; també es suggereix instal·lar un semàfor que es posi en vermell si el nivell 

de decibels és molt alt. També es suggereix que les visites dels pares al servei de menjador 

puguin fer-se sense previ avís. 

• AFA tecnològica i extraescolars: l’Alex Lillo explica que recentment s’ha fet la migració d’AMPA 

a AFA i que l’AFA Tecnològica és per donar suport a l’escola i a les famílies de l’AFA. Respecte 

extraescolars ha explicat la funció de la vocalia; es recorda el pic de feina sobretot a principi de 

curs, ja que hi ha 7 proveïdors diferents d’extraescolars. Es canviarà el sistema d’inscripció via 

directament al proveïdor (Unió Lleure i Eina). Noemí Mesa proposa estudiar que s’ofereixi 

gimnàstica rítmica i excursionisme. L’Anna Salve exposa que al final del curs 2020-21 es va 

enviar un formulari de satisfacció a les famílies, que és important completar per tal de tenir un 

retorn adequat. 

 

4. Camins escolars. Tancament carrer Giralt i Serrà, proposta de reordenació de sentits de circulació a 

l'entorn de l'escola. En Jordi Gimeno exposa la problemàtica de mobilitat a l’entorn de l’escola, 

donada la seva ubicació al costat d’una de les vies de circulació bàsiques de Terrassa com és el 

passeig Vint-i-dos de Juliol. La col·locació de la barrera tallant el carrer Giralt i Serrà durant les hores 

d’entrada i sortida de l’alumnat (de 8.45 a 9.15 i de 16.15 a 16.45 hores) està sent una mica 

complicada de dur a terme ja que sempre recau en unes poques persones. Per aquest motiu es 

proposen dues alternatives de pacificació del trànsit motoritzat a l’entorn de l’escola. Les dues 

propostes impliquen canvis de sentit de circulació al carrer Giralt i Serrà, Joan Abelló i Bufí i Canonge 

Rodó, amb l’objectiu d’evitar que Giralt i Serrà sigui una via de pas o de cerca de places 

d’estacionament. La proposta 2 a més inclou tallar definitivament la connexió directa per a vehicle 

motoritzat entre el passeig Vint-i-dos de Juliol i el carrer Giralt i Serrà, passant a ser un cul-de-sac 
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amb accés només per a residents des del costat sud del carrer. Aquest proposta 2 es sotmet a votació 

per part dels assistents a l’Assemblea General Ordinària i s’aprova per unanimitat presentar-la a 

l’Ajuntament de Terrassa. 

 

5. Festes i carnestoltes: s’exposa la necessitat de crear i reactivar una vocalia de festes i carnestoltes 

(juntes o separades). La Noemí Mesa, una altra mare companya de P5 i l’Elena s’ofereixen per 

col·laborar en aquesta vocalia, sigui a la part de festes o a la de Carnestoltes. 

 
6. Torn obert de paraula: 

• L’Adelaida Clavaguera proposa que l’AFA gestioni fer una foto de qualitat de cada grup classe. 

S’exposa que pot resultar complicat pel tema dels drets d’imatge. En tot cas es proposa 

traslladar a l’escola aquesta proposta. 

• L’Anna Salve exposa les noves beques que s’han instaurat per a la realització d’extraescolars. 

Es debat respecte si l’AFA els ha de cobrar la quota de família sòcia o no, tal com es fa amb la 

resta de famílies que utilitzen extraescolars. Per 10 vots a favor i 1 vot en contra es determina 

que a les noves famílies que se’ls atorgui la beca i no utilitzessin encara extraescolars no se’ls 

cobrarà la quota de l’AFA però no seran sòcies ni tindran els drets de les persones sòcies (accés 

a festes, informacions, AFA Activa, etc). A les famílies a les quals se’ls atorgui la beca i ja 

utilitzessin extraescolars amb anterioritat, i per tant haguessin pagat la quota de l’AFA 

corresponent, no se’ls retornarà l’import de la quota de l’AFA. 

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de                           
la presidenta. 
 

El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AFA) La presidenta, 
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