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ORDRE DEL DIA. 04/02/2020 (19h00)

Aprovació i signatura Acta Junta gener
Jornada de tastets: status
Xerrada ús pantalles.
Pagaments on line quotes AFA i extraescolars
Retorn reunió mapa escolar 29/01
Amiant teulades: Estat accions
Telèfon propi AFA recepció trucades
Altres (comunicació, material extraescolars, vídeo AFA, subvencions)
Foto Junta per web. (Pendent)

*******
1) Aprovació Acta Junta gener

*****

******

Es procedeix a l’aprovació i signatura del document, que es penjarà al web de l’escola i arxivarà document paper signat
al despatx de l’AFA.

2) Jornada de tastets 14 febrer: status
Hi ha 11 talleristes confirmats i un pendent de confirmar. Dijous vinent hi haurà reunió de logística. Es farà noticia
genèrica al butlletí i després un missatge amb més concreció via delegades. La majoria de comissions han presentat
propostes.

3) Xerrada ús pantalles.
Es planteja una proposta de xerrada gratuïta , que seria dirigida tant a famílies com infants (grans) . S’aprova i es
gestionarà calendari per a establir data.

4) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars
Es posposa per a properes reunions per manca de temps i altres temes prioritaris a tractar.

5) Retorn reunió mapa escolar 29/01
S’informa que la idea és que a partir d’ara totes les escoles de la dreta de l’eixample tinguin adscripció a tots els
instituts del districte dreta de l’Eixample. El 6 de febrer es presentarà l’oferta definitiva del curs vinent.
Es trasllada la informació referent al pressupost pel procés participatiu de l’ajuntament de Barcelona per a millores
en les escoles que no comportin una despesa corrent. S’acorda traslladar-ho a la Direcció de l’Escola.

6) Amiant teulades: Estat accions
S’informa que, arrel de la reunió amb l’Ajuntament i les altres escoles afectades del dia 24 de desembre a la seu del
districte de l’Eixample, s’ha convocat una reunió el 19 de febrer a fi d’impulsar els acords que es van fer, a través de
la constitució de la “Comissió per la retirada de l’amiant als entorns de les escoles” (Direccions i AFA de les escoles 9
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Graons, Encants, gaia i EBM Leonor Serrano, Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya,
Consorci d’Educació de Barcelona, Ajuntament -Districte Eixample-Àrea de MA i Serveis Urbans-Direcció de Serveis de
Coordinació de Projectes i d’Ecologia Urbana, Agència de Salut Pública, IMEB, Persona experta en amiant, AAVV Dreta
Eixample i Sagrada Família).
Es comenta que s’ha tingut coneixement que hi ha un grup de famílies que tenen previst enviar una carta a la direcció
de l’escola amb proposta de mesures concretes a prendre. Com a AFA es considera que cal vehicular accions a través
de la comissió de MA i en tot cas l’escrit cap a la direcció de l’escola hauria de ser en la línia que participin en el grup
o comissió mixta amb l’administració sobre l’amiant.

7) Telèfon propi AFA recepció trucades
En conversa amb la Direcció de l’escola s’acorda que l’AFA contractarà (si el pressupost ho permet) una línia de
telèfon específica per a recepció de trucades AFA (incloent sobretot aspectes de menjador i extraescolars) . Quan
aquesta sistemàtica estigui operativa, s’informarà a les famílies.
S’acorda informar via butlletí del procediment d’avís a escola i menjador i telèfons, i e-mail de contacte quan estigui
preparada la nova operativa amb el telèfon propi.
Les famílies, en cas de trucar per a informar que un infant no anirà a l’escola ni el menjador, caldrà que facin dues
comunicacions diferents: AFA per menjador/ extraescolars, i escola per absències, etc..
S’acorda fer una crida al butlletí per a demanar a les famílies si poden cedir a l’AFA un terminal mòbil lliure en bon
estat de funcionament per a rebre trucades.

8) ALTRES
Comunicació
S’acorda traslladar a les comissions que hi ha grups de treballa específics sobre temes concrets i que cal vehicular la
informació validada per la comissió pels canals acordats o butlletí, i sobretot els temes més sensibles validar en
reunions de junta les informacions a difondre per evitar informacions no veraces.

Extraescolars
Es comenta que arrel de la decisió de reubicar el material de robòtica al magatzem de material de l’AFA amb la resta
de materials, i és in material delicat. En converses amb la Direcció de l’Escola es valora la possibilitat de posar un
armariet amb clau al wc de persones amb mobilitat reduïda. Des d’extraescolars no es considera segur. Es traslladarà
a la comissió la proposta.

Vídeo AFA
Es va comentar amb la Comissió de Comunicació i proposen obrir la crida a totes les famílies via butlletí. S’acorda per
unanimitat que aquesta crida es faci a través de la Comissió de Comunicació al Butlletí.

Subvencions
Es va fer una crida de les darreres via butlletí. Es constata que no s’ha rebut cap proposta. Des d’ArTransforma es
decideix no sol·licitar la subvenció.
9) Foto Junta per web (es posposa per a propera reunió)

Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 21h30.
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