
Acta assemblea AFI Escoleta 

15 de Juny de 2021 

 

S’inicia l’assemblea a les 19h 

Intervenen: Marta, Sheila, Neus, Bego, Pep, Vanessa, Agustina i Gemma 

Segueixen els socis via youtube amb número de 14 espectadors a les 19:10 i 21 espectadors a 

les 19.27h 

Benvinguda, balanç de l'any COVID i info sobre obres 

La Marta dona la benvinguda i explica el funcionament de l’assemblea ordinària i la posterior 

assemblea extraordinària per votar la nova Junta. 

Continua amb un breu balanç sobre la gestió de la pandèmia per part de l’escola, que es valora 

positivament. Comenta el detall de les obres fetes i previstes per al proper curs: s’ha aprovat la 

segona fase de les obres, es farà el lavabo que falta de primària, el mòdul de Mestres i s’obrirà 

un nou accés (ull de bou es transforma en porta, primària – infantil) 

Finalment comenta que l’AFI ha rebut i està gestionant el neguit de les famílies sobre el fet que 

els alumnes van sols de l’aula a l’autocar. 

 Info Casal Estiu 

La Bego explica el plantejament del Casal, es fa en anglès i durant 3 setmanes. La participació 

al casal és de 60 alumnes la 1a setmana, 47 la segona i 37 la tercera, dels quals 35-29-24 

respectivament es queden al menjador. 

Info Extraescolars 

En Pep explica que enguany per la situació COVID el projecte d’extraescolars ha estat afectat i 

s’han realitzat menys extraescolars de les que voldrien. Per al curs 21-22 es planteja una 

graella semblant al curs anterior, per donar continuïtat al projecte iniciat. 

Info Pacificació  

La Vane anuncia la creació de la nova comissió de Vinculació amb l’Entorn i explica el projecte 

de Pacificació que s’està treballant, amb l’objectiu de reorganitzar el carrer de l’Escoleta per 

millorar l’accés i la seguretat per als alumnes de l’escola i l’IES Pere Calders. L’objectiu és que 

el carrer quedi tancat al trànsit i obert només a serveis, mantenint els dos pàrquings a cada 

extrem del carrer. Es contempla l’ampliació de voreres, l’accés amb carril bici i guanyar espai a 

la sortida perquè les famílies puguin estar després de l’escola. Al projecte ja estan implicats 

l’escola, l’IES, la UAB i l’Ajuntament. 

Crida a comissions  

La Neus fa crida, especialment per la comissions d’extraescolars, de menjadors, CTIC i CCOM. 

Torn obert de preguntes 

No hi ha preguntes al xat de youtube 



Es dona per finalitzada l’assemblea ordinària a les 19:22h i s’inicia l’assemblea extraordinària 

La Marta presenta la proposta de la Junta per als nous càrrecs de Tresorera -Meritxell 

Magrans-, Secretària - Neus Puy – i Presidenta – Sheila González -. 

Es procedeix a la votació via formulari de google en directe. 

Com a resultat, s’aprova la nova composició de la Junta amb 24 vots a favor, zero en contra i 

zero abstencions. 

 

A continuació s’acomiada la junta sortint (Tere i Marta). Es presenta la nova junta (Neus i Sheila) 

i es fan els agraïments per la feina feta als membres de la Junta que seran baixa.  

Finalitza l’assemblea extraordinària a les 19.40h 


