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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE PARES  
 
A data dimarts 17 de desembre de 2020 a les 19:40 hores comença la Assemblea Ordinària 
anual de famílies d’alumnes del IES Jaume Almera, mitjançant l’aplicació Meet. 
 
Assistents membres de la junta: Elisabeth Engel, Aida Martínez, Jose Fernández, Pep Mayolas, 
Núria Cano, Marta Ricós, Jordi Aragonès i Àngels Blàzquez. 
 
Assistents pares i mares d’alumnes: Viki Campins, Eric Martorell, Agnès Rius, Oriol Roses, 
Anna Rafanell, Juan Vilullas, Mercè Llimona, Àngels Martínez, Mª Dolors Serra, Salva Gonzalez, 
Mireia Durany, Anna Quer i Carola Llauró. 
 
Contingut de la Reunió: 
 Es segueix el següent ordre del dia:   

 
1) Memòria AFA 2020. La presidenta presenta als membres de la junta i fa un repàs de 
les línies generals de l’any. Cada membre fa un repàs més detalladament dels següents 
temes:  

• Auxiliar d’anglès; Projecte estabilitzat. Canvi d’empresa el darrer any per anar a Comodin,  
que ens ofereix millor qualitat. A causa de l’estalvi aconseguit en anys anteriors es va 
optar per incrementar la durada del projecte i tenir l’auxiliar durant tot el curs escolar 
(cal tenir en compte que d’ordinari els recursos generats per l’AFA no permeten més que 
6 mesos d’auxiliar de conversa) . La pandèmia ha aturat en sec aquest projecte.  

• Guixetes:  Malgrat es va aconseguir un descompte de l’empresa  per aquest nou curs, 
finalment ens quedarem sense aquest servei. Després d’insistir molt i intentar-ho, l’equip 
directiu continua sense veure-ho clar, fet pel qual es dóna per perdut aquest any i es 
retornaran tots els diners a les famílies que les varen sol·licitar.   

• Socialització de llibres a través de l’empresa Iddink:  Resultats molt semblants als de l’any 
passat, amb una lleuger augment d’usuaris. És un model d’èxit que permet que una 
majoria de les famílies tinguin un bon estalvi en un projecte eco sostenible.   

• Nova  Web AFA i nou logo: Ambdues coses presenten una imatge més moderna i seran 
un instrument de comunicació potent, conforme es vagin omplin de continguts. En 
aquest sentit es demana pares o mares voluntàries per donar un cop de mà. S’ha 
aprofitat la situació econòmica d’aquest any per fer la inversió per tirar endavant el 
projecte. 

• Xerrades, La renovació de les xerrades s’ha vist  totalment aturada per la pandèmia. Tot i 
això aquest any s’intentaran mantenir on-line Educaweb (conjuntament amb l’institut de 
Cabrils) i el taller de sexualitat (que l’any passat va ser un èxit i que es compartirà amb els 
diferents centres educatius del municipi). 

•  Mascaretes reutilitzables, D’acord amb l’equip directiu, s’han invertit gairebé 5000€ en 
la compra de 1000 mascaretes reutilitzables que es donaran als alumnes i professors 
abans de festes. Aquest any, la manca de despeses en altres àmbits permet fer inversions 
en aspectes urgents no pressupostats. 

 
2) Estat de comptes. Execució del pressupost  2019/20, Pressupost 2020/21 (S’adjunta 
com ANNEX 1).El tresorer fa un repàs del tancament de comptes de l’any passat, tant pel 
que fa als ingressos com a les despeses, així com del nou pressupost. En ambdós casos la 
pandèmia ha retallat dràsticament les despeses, d’aquesta manera el romanent de 
l’associació ha augmentat considerablement. En aquest sentit s’ha aprofitat per fer les 
despeses extraordinàries de les partides de la nova i web i de les mascaretes. 
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Darrerament se’ns ha demanat una partida per a la compra d’ordinadors portàtils que 
complementin els que el centre ja té, que s’aportarà en els propers mesos.  
 
3) Decisions; Al no haver-hi cap vot en contra s’aprova l’execució del pressupost 19/20 i 
el pressupost 20/21, a la vegada que s’habilita la junta de l’AFA perquè faci altres 
despeses extraordinàries a demanda de l’equip directiu per reduir el romanent si les 
altres despeses pressupostades no es poden portar a terme (sortides, festes, etc). En cas 
que no s’hagi fet cap mena de despesa, la junta podria valorar rebaixar la quota de cara a 
l’any vinent. Encara que la sensibilitat general es no fer-ho i reinvertir els diners en 
activitats o materials pel centre.  
S’aprova també el canvi de càrrecs de la junta que es va produir al juliol (ANNEX 2) 

 

4) Representants a l’estament de pares i mares del Consell Escolar; Amb la sortida de 
l’AFA de les dues mares escollides en aquest estament les darreres eleccions, les dues 
places estan vacants i no es podran cobrir mitjançant eleccions a causa de la pandèmia. 
L’inspector del Departament ha acceptat que de manera excepcional aquests dos 
membres es decideixin en l’assemblea ordinària de l’AFA, tenint en compte que el seu 
mandat caducarà en el moment en què hauria caducat el de les membres dimitides. Oriol 
Roses i Àngels Martínez s’ofereixen per cobrir provisionalment aquestes places. 
L’assemblea ho aprova.   
 
5) Precs i preguntes. 
Oriol Roses fa propostes d’aspectes a millorar en el centre i que són àmbits en els quals 
l’AFA podria destinar una part del romanent (adequació d’aules  o poca qualitat de la 
connexió d’Internet). Mª Dolors Serra proposa la utilització d’Instagram com a sistema de 
comunicació  amb famílies, s’explica que el projecte de comunicació amb les famílies té 
diferents potes i que calen persones que ajudin a tirar aquest àmbit endavant, la Mª 
Dolors s’ofereix a començar a col·laborar amb l’AFA. 

 
 
 
Signat: , PEP MAYOLAS 
Secretari de la Junta del AFA 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 

 
 
 


