
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE

L’ESCOLA 9 GRAONS

DATA: 22 de febrer de 2022

HORA: 18h, Format virtual

MEMBRES DE LA JUNTA:

Judit Griecs, presidenta
Sara Chuang, vicepresidenta
Carla Badosa, tresorera
Magda Martí, secretaria

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
2. Estat de la junta i proposta d’entrada de dos nous membres
3. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ I ACORDS PRESOS

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior mitjançant la plataforma Participa 9 Graons, sent els

resultats els següents:

Total vots: 41

Sí: 37

No: 0
Abstenció: 4

Per tant queda aprovada l’acta de la darrera reunió de l’assemblea de l’AFA 9 Graons del dia 9

de novembre de 2021.

2. Estat de la junta i proposta d’entrada de dos nous membres

La presidenta explica la situació actual de la junta amb la baixa de la tresorera, Carla Badosa, ja

que la família deixa l’escola properament. En aquest sentit, es proposa i es passa a votació

l’ampliació de l’actual junta ja que per estatuts és necessari tenir quatre persones que la

formin. Aquestes dues persones proposades son el Jordi González i la Pilar Marcos i la proposta

de càrrecs seria la següent:

Presidenta: Judit Griecs

Vicepresidenta: Sara Chuang

Tresorer: Jordi Gonzalez

Vocal: Pilar Marcos

Secretaria: Magda Martí.



Realitzada la votació a partir del dia següent de la celebració de l’assemblea extraordinària

mitjançant la plataforma Participa 9 Graons, els resultats han estat:

Total vots: 40

Sí: 31

No: 7
Abstenció: 2

3. Precs i preguntes.

S’obre el torn de paraules, entre altres es fan els següents comentaris:

- La Renata pregunta perquè s’amplia el nombre total de persones de la junta a cinc i no

a quatre que seria la substitució directa de la Carla. La presidenta comenta que per

volum de feina es interessant i necessari tenir aquesta 5a persona dins de la junta.

- En Marc pregunta pel període de votació. Aquest comença demà, dia 23 de febrer i

tanca el dia 25 a la nit. En Marc aprofita per a agrair la feina feta i comenta que el poc

nombre d’assistents no es gaire encoratjador per al conjunt de l’AFA.

- La Marta opina que malgrat estar d’acord amb el procés, es podien haver demanat

voluntaris. La Judit repon que s'havia valorat aquest opció, però finalment es va

considerar que per donar continuïtat a la junta actual havien de ser persones que tant

en la seva manera de fer com pels seus valors permetrien tirar endavant el projecte de

junta que es va proposar

- La Rebeca agraeix la feina feta a la Carla i s’afegeix als comentaris del Marc en relació a

la baixa assistència a l’assemblea i poca participació en les comissions de l’AFA. La

presidenta agraeix el comentari i expressa que la junta està oberta a escoltar i

implementar qualsevol acció que impliqui una major implicació de les famílies a les

activitats de l’AFA.

- La Renata pregunta si es sap quan les reunions es podran tornar a fer presencials, ja

que opina que pot ser un element motivador per a augmentar la participació de les

famílies a l’AFA. La resposta és que no es té cap indicació de canvi de format, però que

es consultarà.

Sense més temes a debatre i més comentaris a fer, la presidenta dona per finalitzada la reunió

de l’AFA 9 Graons a les 18.30h del dia 22 de febrer de 2022, no sense abans agrair a la Carla la

feina feta i agrair al Jordi i la Pilar la seva predisposició a formar part de la junta.

La secretaria La presidenta

Magda Martí Judit Griecs


