
 

 

 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

DE SOCIS AFA ESCOLA GRAVI 
27 de Gener de 2020 

 
 
Comença l'Assemblea passades les 19:30 hores amb la presència total de 16 persones (9 
membres de la junta i 7 persones del sector famílies).  
 
ORDRE DEL DIA 
  

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea del curs 2018-2019. 
2. Tancament curs 2018 – 2019.  
3. Pressupost 2019 - 2020. 
4. Estat actual del llistat de Socis i mesures a prendre.  
5. Canvi de President de la Junta. Presentació de Candidatures i Votació.  
6. Renovació dels membres de la Junta i estat de les Comissions. 
7. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ 
 
S'inicia l'assemblea amb una salutació i presentació dels membres de la Directiva de la Junta 
del AFA: la Cristina Sánchez Picart (Presidenta), la Judith Fuster Modesto (Tresorera) i la 
Miriam Avellán Rodríguez (Secretària) i de la resta d’assistents; agraint la seva assistència, i 
tot seguit es passa a tractar el següent ordre del dia: 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA DEL CURS 2018-2019 
 
Resolució dels precs i preguntes de l'Assemblea anterior.  
 
● Referent al tema de compartir extraescolars amb d’altres escoles, dir que la Coordinació 
amb Vallcarca Nord (basquet), continua com a fins ara, es vénen a recollir els nens i nenes 
dels equips. Amb Poveda i Sagarra, és difícil de coordinar, perquè tenen horaris diferents al 
nostre. Les nostres activitats estan obertes i es fa publicitat pel barri, però no hi han alumnes 
d'altres escoles interessats o hi ha un número molt petit. Les altres escoles tampoc fan per 
a aquest treball "comú". 
 
● El tema del trencament d’ulleres es va comentar amb el Cap d’Estudis a la reunió de 
delegades dels curs passat (2n trimestre), en principi només esta vinculat quan es tracta 
d’un accident. 
 
● El tema tovallons en principi l’escola l’està gestionant com toca, però en realitat els 
tovallons tornen a cas nets, la majoria de les vegades. 
 

● Com ja ha comentat l’escola a les reunions de nivell, el model de menjador s’ha modificat, 
creiem que les estones ara són mes tranquil·les que abans, cada nen te una tasca, que es 
va repartint entre els diferents torns. 



 

 

 
● Referent a les queixes/suggeriments en el tema MONITORATGE continuem demanant que 
aquestes i altres problemàtiques es facin arribar a l’escola, als tutors i tutores i/o al Cap 
d’Estudis. També recordem que ens enviïn qualsevol comentari per mail a l’AFA, per tal de 
tenir-hi constància. 
 
● De la proposta de fer una Xerrada sobre Civisme, com les que fa la Guàrdia Urbana, es 
considera una bona opció, però ho ajornaríem per a un altre curs, ja que per a aquest, 
l’Escola de Famílies ha proposat fer totes les xerrades sobre sexualitat. 
 
● Es va suggerir que algunes propostes que arribin de la FaPac (Associació d ’AFA’s i AMPA’s 
d’escoles) es comuniquin també a les famílies de Gravi. S’intentaran passar les propostes, 
ara que tenim els e-mails dels socis. 
 
El tema que s'ha avançat per mail es el COBRIMENT DE LA RONDA DE DALT i les afectacions 
que te a Gravi i que es tractaran al final de l'Assemblea, al punt 7 de l’ordre del dia (Precs i 
Preguntes).  
 
 
2. TANCAMENT PRESSUPOST CURS 2018 - 2019 
 
La Judith Fuster (Tresorera ) explica el tancament del pressupost del Curs 2018-2019. 
(*ANNEX 1). La tresorera explica que totes les dades han estat auditades per la Eva Torres 
Pérez, sòcia de l’AFA . 
 

Després passem a repassar cada una de les partides del pressupost del curs 2018-2019 on 

es destaca que no s’ha realitzat cap despesa en les següents partides: Diada Esportiva, 

Serveis Advocat (aquest curs no han carregat cap despesa), Activitats Familiars, Aportacions 

a Secundària i Obsequi a famílies. Recordem que el curs passat encara estàvem amb el procés 

d’implantació de a nova LOPD, el que va requerir molta dedicació per part dels membres de 

la Junta, i com a conseqüència no es van realitzar gaires activitats per a les famílies. 

 

Com a resultat del curs 2018-2019 tenim una diferència de 4.389,31 €, que arrosseguem per 

al pressupost d’aquest curs. 

 

Desprès de les explicacions s’aprova per unanimitat el tancament del curs 2018-2019. 

 
3. PRESSUPOST CURS 2019-2020 
 
La Judith Fuster (Tresorera), explica detalladament el pressupost d’aquest curs 2019-2020. 
 
Es presenta el pressupost per al curs 2019-2020. I es comenta que amb la davallada de socis  

s’ha hagut de reduir les despeses. Per tant es redueixen les partides: d’Escola de Famílies a 

400 €, Gravicros a 1.000 € d’aportació i 200 € per despeses per activitat, i les aportacions de 

l’escola es redueixen en funció dels alumnes socis que pertanyen a cada etapa. Augmenten 



 

 

les partides: Activitats familiars destinades als socis. I queda sense pressupost la partida de 

Festa de l’AFA, tot i que valorem si hem de fer o no la festa. En principi decidim que serà 

una activitat només per a socis. 

 
S'aprova per unanimitat el pressupost del curs 2019-2020.  
  
4. ESTAT ACTUAL DEL LLISTAT DE SOCIS I MESURES A PRENDRE 
  
Des de l'AFA s'ha fet molt esforç i s'ha invertit molt temps en confeccionar el llista de socis, 
agraïm la col·laboració de l'escola i de les famílies. 
 
En l’actualitat l’escola té un total de 685 alumnes, dels quals, només 372 pertanyen a famílies 
que són sòcies. Per tant aquest curs 19-20, nomes un 54,16% dels alumnes són socis. 
Afirmem que hi ha hagut una davallada del 45,53 % respecte a les famílies que eren sòcies 
l’any anterior. Els percentatges corresponents a aquest curs, per etapes, es el següent: 

Infantil 63,64%   Secundària 44,81% 
Primària69,14%    Batxillerat 30% 

  
Per tant, les activitats plantejades per a aquets curs, es veuran compromeses, ja que no es 
podran assolir les despeses; com s’ha explicat al punt 3. de l’ordre del dia.  
 
Arrel de l’aplicació de la LOPD, es va retardar l’elaboració del llistat de socis. Moltes famílies 
havien estat sòcies del AFA històricament. Plantegem les raons d’aquest a davallada, que 
potser per un descuit, o perquè pel fet de demanar si en volen ser sòcies, decideixen no ser-
ho. S’intentarà aconseguir mes socis, ser més visibles i fer activitats interessants dirigides 
als socis, per tal de que aquelles famílies que no ho són, s’inscriguin al AFA. 
 
Des de la Junta considerem que no es just que la totalitat d'alumnes es beneficiïn de 
coses/activitats que nomes paguen els socis. Estem valorant eliminar la festa del AFA i fer 
activitats exclusives per a socis. També es podria fer una opció mixta de festa per a tothom, 
però que el soci es veies beneficiat d’un sorteig de premis, com va passar l’any anterior. La 
decisió es prendrà més endavant. 
 
Un dels assistents valora que es un pena que es deixi de fer aquesta tradicional festa i 
comenta la possibilitat de que l’escola informes a la totalitat de les famílies, i no nomes als 
socis, de quina problemàtica hi ha hagut, explicant amb xifres i percentatges, que una 
davallada de socis, implica una davallada en el pressupost del curs actual.  
 
També es comenta per part de les famílies la possibilitat de fer pagar als no socis, la part 
proporcional de certes activitats que paga l’AFA a l’escola, com podrien ser els escacs de 4t 
de primària. Cosa que la junta considera difícil de valorar en quantitat de diners.  
  



 

 

5. CANVI DE PRESIDENT DE LA JUNTA. PRESENTACIO DE CANDIDATURES I 
VOTACIÓ.  
  
La Cristina Sánchez, deixa el càrrec de presidenta, com ja ens havia anunciat als membres 
de la Junta a finals del curs passat. A les famílies sòcies se'ls hi va comunicar aquest canvi, 
amb la convocatòria d'aquesta assemblea, i es va obrir el període de PRESENTACIÓ DE 
CANDIDATURES A PRESIDENT des del 9 fins al 24 de gener (ambdós inclosos). 
  
L’únic candidat, i membre de la junta és Josep Gironell i Roig, que queda nomenat president 
al no haver-hi més candidats, i no haver hi cap comentari en contra. 
 
6. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AFA I ESTAT DE LES COMISSIONS 
 
● CAUSEN BAIXA: Eulalia Gil i Sales, Luciana Alen Zanassi, Fèlix Silva Alba, Maria José de la 
Serna Miró i Antonio Romero Rodríguez. 
  
● RENOVEN CÀRREC: Cristina Sánchez Picart, Judith Fuster Modesto, Míriam Avellán 
Rodríguez, Francesca Comotti, Sara Ibáñez Prieto, Taryn Rosety Navarro, Noemí Ruiz Icart, 
Francesc Xandri González i Josep Gironell i Roig. 
 
● CAUSEN ALTA: Laura Ciudad de las Pozas. 
  
Amb aquests canvis la composició de la Junta formada per un total de 10 persones (3 a la 
Directiva i 7 Vocals), és la següent:  
 

President  ....... Josep Gironell i Roig 
Tresorera  ....... Judith Fuster Modesto 
Secretaria  ...... Míriam Avellán Rodriguez 
Vocal 1  .......... Cristina Sánchez Picart  
Vocal 2  .......... Francesca Comotti 
Vocal 3 ........... Sara Ibáñez Prieto 
Vocal 4  .......... Taryn Rosety Navarro 
Vocal 5  .......... Noemí Ruiz Icart 
Vocal 6  .......... Francesc Xandri Gonzalez 
Vocal 7  .......... Laura Ciudad de las Pozas 

 
Es mantenen totes les Comissions del curs anterior: 

- Menjador. 
- Extraescolars i Casals. 
- Activitats Familiars i Festes. 
- Escola de Famílies. 
- Mobilitat, canvia el nom pel de Sostenibilitat. 
- Gravicros. 
- Secundària. 
- Comunicació, Web i xarxes socials. 

 
Som moltes famílies a l'escola, i tots hi podem ajudar d'alguna manera. El 2n trimestre en 
particular, es un trimestre amb forces activitats coordinades amb l'escola (Carnestoltes, 



 

 

Gravicros, Portes Obertes, ....). 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, Portes Obertes ... i a la 
que des de la Junta anomenem COL·LABORADORS AFA. I animem que si algú vol formar 
part i participar, ho faci saber enviant un mail a l' AFA: info@afaescolagravi.com 
 
Demanem que famílies d’infantil puguin venir a formar part de la Junta i/o col·laboradors, 
sent així el relleu natural dels membres de la junta, que en un parell de cursos deixaran de 
tenir fills i filles a primària. 
 
Es planteja la possibilitat de canviar el dia de reunions de la Junta, establerts fins ara els 
primers dimarts de mes, fet que donaria més flexibilitat als possibles futurs membres de la 
junta per assistir-hi, es proposa fer-ho en dies correlatius (primer mes dilluns, segon mes 
dimarts, tercer mes dimecres, ...). Afegint-se com a vocals a la junta: 
 

Vocal 8  .......... Yolanda Moriche Rodríguez 
Vocal 9  .......... Anna Valls Montagut 
Vocal 10 ......... Aida Rodirguez Enfedaque 
Vocal 11 ......... Olga Fuste Pujols 

 
 
7. PRECS I PREGUNTES  
  

• La ROSA WARLAM, mare de l'escola, ens va fer arribar un mail sobre les obres del 
cobriment de la Ronda de Dalt. Ella valora com a positiu el fet de que es vagi fent el 
cobriment però a dia d'avui l'Ajuntament només s'ha compromès a cobrir la Ronda fins 
Avinguda Vallcarca. El tram entre Avinguda Vallcarca i Alfonso Comín encara no té ni tan 
sols projecte. La situació en la que ens trobarem aviat és que a l'alçada d'Avinguda 
Vallcarca (Edifici de Primària) hi haurà la boca d'entrada/sortida del túnel, que és el punt 
amb més contaminació ja que és on arriben tots els fums dels cotxes que estan circulant 
pel túnel (perquè es ventilarà horitzontalment, que vol dir a través de les boques d'entrada 
i sortida). 
Per tant, l'objectiu hauria de ser aconseguir el compromís de l'Ajuntament per continuar 
les obres de cobertura de la Ronda fins Alfonso Comín, seguidament de la cobertura fins 
Avinguda Vallcarca, planificada pel proper estiu 2020. 
Ja s’ha registrat a l’ajuntament un FORMULARI ON LINE, en nom del AFA, demanant que 
es tingui en compte aquesta part de cobriment. S’ha comunicat tant a la direcció de 
l’escola, com a les escoles veïnes l’afectació dels fums i la no realització del cobriment, en 
el tram plantejat. 
 
 
• L’OLGA FUSTÉ, comenta que algunes famílies de l’escola s’han unit en un grup de 
WhatsApp que s’anomena “Stop Contaminació Gravi”, al qual ella en forma part, per tal 
de donar propostes a l’escola de sostenibilitat (millora dels patis, murs verds...). Estan 
pendents de reunir-se amb l’escola i des de l’AFA els hi donarem el nostre suport. Ella, 
s’unirà a la Comissió de Sostenibilitat (abans Comissió de Mobilitat), per a poder presentar 
les idees que en surtin referents a aquest tema. 
 

mailto:info@afaescolagravi.com


 

 

• Referent al camí escolar que es va plantejar el curs passat, el FRANCESC XANDRI, 
membre de la junta i de la Comissió de Mobilitat, comenta que estan en el mateix punt 
que el curs passat, l’AFA ha fet la seva feina. Finalment no van venir els estudiants 
d’arquitectura, com estava previst. Hi ha hagut un canvi en la direcció de l’Escola Poveda. 
Falten acabar de passar enquestes. 
A finals de febrer s’enviarà a l’Ajuntament les fitxes amb les propostes d’actuacions a fer. 

Esperem tenir resposta abans de que acabi el curs. 

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

CRISTINA SÁNCHEZ PICART  MIRIAM AVELLÁN RODRÍGUEZ 
Presidenta Secretària 

  



 

 

ANNEXOS 
 
ANNEX 1 Tancament Pressupost 2018-19 

 
 



 

 

ANNEX 2 Pressupost curs 2019 -2020 

 


