ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE FAMÍLIES SÒCIES DE L’AFA ESCOLA GRAVI
28 de Gener de 2021
Comença l'Assemblea de manera virtual passades les 20:00 hores amb la presència total
de 24 persones (8 d’elles membres de la junta) de les 41 inscrites a la convocatòria.
ORDRE DEL DIA
L’ordre del dia de l'Assemblea és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l'acta de l'Assemblea del curs 2019-2020.
Plantejament de les activitats a fer durant el curs 20-21.
Tancament curs 2019–2020.
Aprovació pressupost 2020-2021.
Renovació dels membres de la Junta i estat de les Comissions.
Precs i preguntes.

Iniciem l'assemblea virtual mitjançant la plataforma Zoom, recordem que l’Assemblea serà
gravada per tal de poder el.laborar l’acta i posteriorment, aquesta reunió serà eliminada
dels nostres arxius.
Aclarim que totes aquelles votacions que s’hagin de fer, s’hauran de fer mitjançant el xat de
la plataforma Zoom, i per tal d’agilitzar les votacions, demanem que només voti qui no
estigui d’acord amb les propostes plantejades.
Fem una salutació i presentació dels membres de la Directiva de la Junta de l'AFA: en
Josep Gironell (president), la Judith Fuster (Tresorera) i la Miriam Avellán (Secretària) i
agraïm l’assistència de les famílies sòcies. Tot seguit es passa a tractar el següent ordre
del dia. Comentem que hi ha hagut un canvi en l’ordre dels punts que es van fer a la
convocatòria de l’Assemblea, per tal de donar coherència als temes que explicarem.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA DEL CURS 2019-2020.
Fem la resolució del precs i preguntes de l’acta del curs passat, en Francesc Xandri farà
posteriorment els aclariments del Projecte del CAMÍ ESCOLAR que es va plantejar al curs
passat i que havia quedat aturat per diferents vicissituds dels diferents centres escolars que
hi participen. La setmana anterior es va celebrar una nova reunió per reprendre les feines i
s’espera poder acabar-ho aquest curs.
Aprovem l’acta del curs anterior, sense cap vot en contra.

2. PLANTEJAMENT DE LES ACTIVITATS A FER DURANT EL CURS 20-21.
A començament de curs, ja vam avisar a les famílies que, donada la situació sanitaria actual
i canviant els protocols d'actuació tan sovint, ens és molt complicat plantejar activitats per a
aquest curs.
Vam optar per a no fer cobrament de la quota anual de soci (25€) ja que disposem de
l’excedent del pressupost del curs anterior (al no realitzar les activitats previstes, per l’estat
d’alarma).
Internament, desde la junta ens estem plantejant fer una mena d’enquesta/formulari per a
que les famílies sòcies puguin expressar les seves propostes i suggeriments, no només
d’activitats (festes, tallers, xerrades, ...) si no també de les aportacions que considerin
podrien millorar l’escola (infraestructures, equipaments, activitats en horari lectiu, material,
…).
Volem que tothom digui la seva, en aquesta situació de pandemia ens hem de reinventar
alhora de fer activitats, i qualsevol aportació que puguin fer els socis será benvinguda.
3. TANCAMENT CURS 2019–2020.
Es comunica als assistents que el pressupost ha estat auditat per en Manel Royo i que
queda a disposició de tots el socis que ho vulguin consultar. (ANNEX 1)
Es fa un desglossament de totes les partides del pressupost i el resultat final amb una
diferència entre ingressos i despeses de 6.296,97€. Junt amb el fons de reserva acumulat,
l’AFA disposa al tancament del curs 2019-2020 un import total de 12.296,97€. Degut a
aquest import tant alt, vam decidir en junta al començament del curs de no cobrar la quota
de soci, de manera excepcional, per al curs 20-21.
No hi ha dubtes respecte al pressupost
4. APROVACIÓ PRESSUPOST 2020-2021.
Es presenta la proposta per al pressupost 2020-2021. (ANNEX 2)
Com ja es va informar, aquest curs no cobrarem la quota de soci, entenent que amb els
diners que disposem podrem afrontar les despeses d’aquest curs. Es comenta que aquest
curs en mantindran les despeses fixes. Tal i com ja s’ha explicat anteriorment, es destinen
1.500,00€ per Activitats Familiars i es deixa 2.142,30€ en la partida d'Altres Activitats per
tal de tenir un romanent per si aconseguim fer més activitats. També s’incrementa a
800,00€ la partida d'Escola de Famílies per intentar fer més activitats. Per a l’aportació de
l’escola hem destinat 3.000,00€ i ja sabem que tenim la despesa del curs passat de
1.691,00€ en concepte d’aportació a secundària que correspon a les plantes que s’han
plantat al pati. Per tant, aquest curs destiem 1.309,00€ (l’escola ens va comentar que volen
més taules per al pati….)
Aprovem el pressupost per al curs 20-21, sense cap vot en contra.

5. RENOVACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA I ESTAT DE LES COMISSIONS.
CAUSEN BAIXA: Laura Ciudad
RENOVEN CÀRREC:
de la Junta Directiva
President J osep Gironell
Tresorera J udith Fuster
Secretaria  Miriam Avellán
Vocal 1 Cristina Sánchez
Vocal 2 Francesca Comotti
Vocal 3 Sara Ibáñez
Vocal 4 Taryn Rosety
Vocal 5 Noemí Ruiz
Vocal 6 Francesc Xandri
Vocal 7 Yolanda Moriche
Vocal 8 Anna Valls
Vocal 9 Aida Rodríguez
Vocal 10 Olga Fusté
CAUSEN ALTA: Vocal 11 Marta Pradal
Es mantenen totes les Comissions del curs anterior i s’afegeix la Comissió d’infantil per tal
de fer d’enllaç entre les famílies (representades pels delegats de classe) i l’escola
(Educació Infantil):
Escola de Famílies Formada per la Francesca i l’Olga.
La Comissió es reuneix amb el departament psicopedagògic de l’escola per tal de buscar la
les temàtiques que més puguin interessar a les famílies. Desde el curs passat s’estan fent
totes les xerrades d’una única temàtica per curs, en aquest s’ha decidit fer les sobre les
noves tecnologies i pantalles, una dedicada a cada etapa. Ja s’ha fet una, de manera
virtual, amb força asistencia de famílies.
L’argument de les xerrades sorgeix dels suggeriments de les famílies, per això es demana a
les famílies que si tenen d’altres interessos els comuniquin a l’AFA i/o a l’escola.
S' aprofitarà en la mida del possible el fet de poder-les fer a través del Zoom.
Menjador Formada per la Francesca, el Josep i la Marta
La Comissió es reuneix amb la direcció de l’escola per tal de fer tot un seguit de propostes
de millora, que no sempre s’implanten. Tot i que en les darrers anys s’han aconseguit força
millores.
Una familia pregunta quines són les millores i propostes que s’han fet desde la Comissió a
l’escola, i es respon que es bàsicament la millora dels productes (cuina de proximitat), tot el
tema dels menús saludables (disminució de sucre, proteïna vegetal, en comptes de l’animal)
i un seguiment exhaustius dels protocols d'al.lergies e intoleràncies.

Aquest any no es faran grans canvis en l'elaboració dels menús, degut a la pandemia.
S’ha demant a l’escola, la normativa de com funciona el menjador, no nomes en quant a
l’el.laboració dels menús, si no pels temes adminitratius (retorn d’imports del menjador per
malatia i/o confinament). Referent als menús durant el confinament, es recorda que és l’AFA
la que ha aconseguit que es retorni un import de 3,00€ a partir del 3r dia de confinament de
l'alumne. I es recorda, que hi ha l’opció de recollir el menú a l’escola (menú per emportar).
Activitats Familiars i Festes Formada per la Taryn, la Noe, la Judith, el Josep, l’Anna, i la
Yolanda.
Aquest curs, a causa de les restriccions per la pandèmia i fins que no es pugui donar totes
les mesures de seguretat per a tots, l'AFA de moment treballa per a dur a terme activitats
online.
Estem pendents de saber en quins casos i amb totes les mesures de seguretat, podríem fer
activitats per als nostres fills, dintre de l'escola a través d'empreses externes (sense
famílies).
També pendents, de més activitats online.
Proposem una sèrie de CONCURSOS online als alumnes de primària, secundària i
batxillerat. Aquests concursos es comunicaran a través de l'escola.
Creiem que aquests concursos suposarà un extra de motivació d'una manera divertida i
més distesa. És una forma espontània i natural d'aprendre sabent que no és per imposició.
Volem que les famílies se sentin entusiasmades i atretes per la novetat, el descobriment, la
motivació de fer una cosa nova i diferent de les activitats habituals de l'AFA.
Els concursos es comunicaran en breu i es tancaran al mes de Març (data encara per
definir).
Quant al CARNESTOLTES, també el farem online i es comunicarà la setmana vinent a
través de l'escola. Aquest any no es farà Rua (per les restriccions) i esperem que les
famílies s'animin a participar-hi.
Extraescolars i Casals  Formada pe la Taryn, la Miriam, l’Aida.
El servei d'extraescolars no les gestiona l’AFA, és l’escola que les organitza fent servir unes
empreses determinades que li ofereixen aquest servei. Malgrat que no podem organitzar res
al respecte, mantenim reunions periòdiques amb el Victor Gascón, Coordinador
d’Extraescolars de l’Escola, per tal de fer un seguiment de les activitats.
Tot i la pandemia s’estan fent totes les activitats esportives, d’anglès i de música seguint els
protocols de seguretat, i amb les restriccions que aquests demanen.
Es valora molt positivament el canvi d’empresa de Casals.

Mobilitat i Sostenibilitat Formada pel Francesc i l’Olga.
El projecte de Camí Escolar que s’estava fent amb altres 3 escoles va quedar novament
aturat en aquest cas per la pandèmia, i al novembre se’ns va comunicar en la Comissió de
treball d’urbanisme, mobilitat i manteniment i del Consell d’emergència climàtica de Gràcia
que el programa s’havia acabat i havia estat substituït pel projecte Protegim les escoles.
Tanmateix el passat mes de desembre vam enviar al Districte de Gràcia tota la
documentació elaborada del Camí escolar de l’escola Gravi, per tal que avaluïn les
propostes que s’hi recullen; estem a l’espera d’obtenir-ne una resposta.
Gravicros Formada per la Sara i la Miriam
Es comenta que el Gravicros del curs passat va quedar anul.lat a causa de la pandemia, i
que va haver-hi força participació a l'activitat virtual proposada per l’AFA “Gravicros a
casa”. Tot i que ja s’han donat els diner recollits de la venda de samarretes, a l’ONG
Genesis, estava pendent fer un acte d’Entrega Simbòlic amb els alumnes de 5è que havien
de fer una activitat amb aquesta ONG i amb representants de l’escola i del AFA, que es va
haver d’ajornar per la pluja.
L’edició del Gravicros d’aquest curs també queda anul.lada, però per a mantenir l’esperit de
la cursa, durant aquest curs es farà alguna activitat dins de l’escola per a rememorar les
edicions passades de la cursa, on també participaran desde l’AFA.
Una familia demana, que malgrat que no hi hagi edició de la cursa al 2021, si es podrà fer la
samarreta solidària. Desde la Comissió creiem que no, per una qüestió de temps.
Infantil Formada per l’Anna i la Yolanda
Es l’enllaç entre l’ AFA i l'etapa d’infantil, representada per les delegades de classe i la Cap
d’estudis d’infantil (Clara Garreta).
Per a recollir totes aquelles propostes de millora referent a aquesta etapa, ja sigui en forma
d’activitats o com a aportacions econòmiques per a adquirir diferents elements.
Es demana el relleu a alguna familia per a donar continuïtat a aquesta comissió, ja que les
dues membres de la junta, el proper curs ja no tindran filles a infantil.
Secundaria Formada per la Cristina, la Sara i la Noe.
Té com a objectiu participar amb l'escola impulsant activitats lúdiques i educatives per
alumnes i les seves famílies, mirant de col·laborar amb altres necessitats materials que
puguin haver-hi especialment a secundària i a batxillerat. Es dona importància a les
demandes que ens puguin fer els alumnes, representats pels seus delegats de classe.
Es recorda que agrairem molt rebre suggeriments i propostes per part vostra per tal de,
entre tots, fer millor la vida escolar dels nostres fills.

Comunicació, Web i Xarxes Socials Formada per la Míriam, la Taryn i l’Aida.
La nostra intenció és ser-hi més visibles en totes les Xarxes Socials. A començament de
curs vam començar a fer recomanacions i propostes de certes activitats familiars de
diferents d’entitats, mitjançant els Stories (publicacions de 24 hores) a Instagram i
Facebook. També s’ha actualitzat el web i estem valorant la possibilitat de fer publicacions
(repost) d’activitats de l'Escola.
Enviem comunicats via whatsapp al grup de delegats de les classes d’infantil i de primària
per tal de que arribin a les famílies més ràpidament. També fem difusió al grup de whatsapp
de famílies “DIFUGRAVI”.
Col.laboradors
Tot i que aquest curs, no sabem quines activitats podrem fer, recordem també que hi ha
persones que , tot i que no formen part de la junta, organitzen i/o donen un cop de mà, per
a preparar determinats esdeveniments, com per exemple la Rua de Carnestoltes,
Gravicros, Intercanvi de Llibres de Sant Jordi, Portes Obertes ... i a la que des de la Junta
anomenem COL·LABORADORS AFA.
Animem a que si algú vol formar part i participar ho faci saber enviant un mail a l' AFA:
info@afaescolagravi.com

6. PRECS I PREGUNTES.
S’obre el torn de preguntes, sense cap aportació a afegir de les famílies.

I sense cap més punt a l'ordre del dia, finalitza l'assemblea a les 21:00h donant les gràcies
als assistents.

JOSEP GIRONELL, President.

MIRIAM AVELLÁN, Secretaria.

ANNEX 1 TANCAMENT CURS 2019 -2020

ANNEX 2 PRESSUPOST CURS 2020-2021

