
Assemblea general

Data: 27 d’octubre de 2022, a les 19’30h.

Hi assisteixen: Cristina Escolà, Sara Fernández, Mª José García,  famílies de l’AFA i Sara

Patrícia Sempere.

Ordre del dia:
1.- Liquidació comptes curs 21-22 i presentació pressupost curs 22-23.

2.- Relleu junta AFA.

3.- Associació Educativa Esportiva.

4.- Reforma del pati i/o ampliació d’espai interior.

5. -Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1.- La tresorera comparteix la liquidació de comptes del curs anterior i el pressupost del curs

vigent. S’aprova el pressupost per unanimitat.

2.- La presidenta de l’AFA explica que el curs vinent 23-24 hi haurà una nova convocatòria

per a escollir a la nova junta de l’AFA i anima a les famílies presents per a que vagin

pensant i fent extensiu la presentació de noves candidatures.

3.-  S’explica el funcionament de l’AEE i l’impacte directe en els adolescents del poble.

Actualment, l’AEE la porta el Jordi Caelles amb el coordinador de monitors i la presidenta de

l’AFA. Una de les tasques més rellevants d’aquesta associació és formar als alumnes de 4t

d’ESO per a esdevenir monitors, fent les pràctiques al propi centre i, en acabar 1r de

batxillerat poden realitzar el darrer curs de monitor, amb la titulació completa. L’itinerari

finalitza quan aquests alumnes, ja titulats, esdevenen monitors al casal d’estiu que ofereix

l’AEE al propi centre, cobrant per la seva feina.

S’informa que les activitats que ofereix l’AEE a l’Institut Montgròs són obertes a qualsevol

adolescent del municipi. No és condició indispensable ser alumne del propi institut.

4.- El pati de l’escola requereix d’ombra i l’AFA demanarà pressupostos per a garantir

tendals de mitja ombra a les grades i passadís d’accés al pati. A més de la possibilitat de

plantar arbres que amb el  temps puguin garantir ombra.

La manca d’espais interiors per a fer classe és un fet real i sostingut. Els acords als que es

varen arribar amb la Generalitat es van veure estroncats quan l’empresa que ho anava a fer

va fer fallida. Ara s’ha de tornar a començar aquest procés, per tant, el disseny del pati

queda posposat fins que tinguem clar si es faràn espais interiors d’ampliació o no.



5.- Precs i preguntes: Vàries de les famílies assistents exposen les seves inquietuds en

relació a diversos aspectes: utilització del mòbil als patis, tallers d’educació sexual, formació

a les famílies i alumnat…

Quedem d’acord en que enviaran la presentació que tenen a l’AFA i que la presidenta ho

traslladarà a l’ED (tots aquells aspectes que depenen d’ells). En relació a l’ús dels mòbils

per part de l’alumnat en els moments de l’esbarjo es parla de fer una enquesta virtual

adreçada a les famílies de l’AFA per a poder tenir una visió de les inquietuds generals de

totes les famílies que en formen part.

Alguns tallers comentats: Com funcionen les xarxes, educació sexual (alumnat i/o famílies)

moda positiva, Escape Fake la desinformació…

Hi ha altres propostes adreçades a les famílies, establim que ens faran arribar el projecte

per a tenir més detalls i poder valorar si es poden fer i asumir des de l’AFA.

Per a finalitzar, es comenta que hi ha professorat que fuma a les portes de l’institut, es

traslladarà a l’ED. S’explica també que es preguntarà a ED si han pensat en tornar a fer

FAMÍLIES DINS, així podran observar com és una setmana de classe a l’institut.

Sense més temes a tractar, s'acaba la reunió a les 21’30 h. del dia 27 d’octubre de 2022

La Presidenta La secretària

Cristina Escolà Sara P. Sempere


