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DATA  23/04/ 2020 (19h00-21h00)- Per videoconferència 
  

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA) 

Mar Castellví (Presidenta) Raquel Freixes  (Vocal convivència) 

Soa Noirault (Vocal Diversitat) Marta Uriel (Relacions externes) 

Paul Deschemps (Secretari) Montse Caballé (Vicepresidenta)  

Gabriela Parra (Consellera Consell escolar) Céline Stella (membre MA) 

Bea Beza (Secretària) Sara Mérida (Representant-enllaç petits) 

Cinthya Villafanya (Tresorera) Albert Pérez (Vocal MA) 

Rut Valls (vocal extraescolars) Sol Kliczkowski (Vocal extraescolars) 

Noemi Lozano (Comisió festes) Cata Amigo (Vocal Festes) 

Sara Mérida (enllaç petits) Luciana Michelli (Vocal Familiars i amics músics) 

Cristina  Romero (Tresorera)  
 

PUNTS ORDRE DEL DIA.  23/04/2020 (19h00) 
 
1) Aprovació acta junta març 
2) Model AFA i Comissions. Va sortir com a tema a la darrera reunió amb els problemes de la Comissió de Comunicació i Extraescolars. 
3) Amiant. Darreres informacions amb el CEB (carta del 6 d'abril del CEB i resposta i petició informació en un mail que els he escrit jo avui) 
4) Extraescolars. Quotes i varis 
5) Migdia. Estat Vatua l'Olla i suport alimentari famílies en situació vulnerable 
6) Casal d'Estiu 
7) Colònies, viatge 6è i varis (que ens traslladarà l'escola).  
8) Concurs de Direcció 
9) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars (Pendent altres reunions. Es deixa pendent per a propera reunió) 
10 ) Altres 
 

*******   *****   ****** 
 

1) Aprovació Acta Junta mes de març 

Es procedeix a l’aprovació dels documents, que es penjaran al web de l’escola i es signaran a la propera 
reunió de junta presencial que es pugui fer, arxivant-se posran en paper signat al despatx de l’AFA.  

 
2) Model AFA i Comissions. Va sortir com a tema a la darrera reunió amb els problemes de la Comissió 

de Comunicació i Extraescolars.  

Es decideix dedicar una Junta monogràfica per intentar resoldre aquestes qüestions.  

 

3)  Amiant. Darreres informacions amb el CEB  
 
El 6 d’Abril Antoni Garcia (Gerent d’infraestructures del CEB)  envia un escrit als membres de la Taula 
de l’Amiant (inclosa AFA Encants) dient que no podran fer les actuacions encapsulament provisional 
Setmana Santa, estan mirant amb en Lluís Mallart un altre producte diferent a l’inicialment proposat 
per les AFA per a projectar a les cobertes i també perquè l’opció lones no és tècnicament viable.  
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Passen 15 dies i no han donat resposta. Des del correu de l’AFA s’envia un mail el 21 d’abril demanant 
per l’estat de l’actuació i  se’ls proposa fer l’actuació al maig, ja que des del nostre punt de vista, es un 
bon moment, ja que l’escola està buida. La resposta encara no ha arribat.  
Es decideix continuar pressionant perquè es faci l’actuació abans del juliol, posant també com a eina 
de pressió el casal d’Estiu ( a través d’e-mails al CEB des de l’AFA i a través del Sr. Mallart. Es buscarà 
el seu contacte). 
 

4) Extraescolars. Quotes i varis 

La vocal de la comissió torna a recordar a la Junta que tots els membres de la comissió volen plegar. 
Degut a problemes i exigències de les famílies, i també a poca col·laboració i discrepàncies amb l’escola, 
segons els membres de la comissió. 
 
Es proposa de cara a la Junta monogràfica de comissions, proposar noves accions per substituir els 
membres que deixen les comissions. 
Arribat el moment, repensar el model d’extraescolars que volem o podem oferir. 
Recordar a les famílies que el nostre model d’extraescolars, no es un producte ni un servei, enllaçant 
una mica això amb la resposta positiva de les famílies sobre el pagament de les quotes d’extraescolars 
durant els mesos de confinament. 
Es proposa i aprova recollir idees i estudiar com fer el missatge, la crida per enviar a les famílies i com i 
quan enviar-ho. 
 
Hi ha dos activitats : anglès i jocs marcials (pendent de confirmació final per part del Fede) que estarien 
interessats en oferir extraescolars on-line. Es proposa que a partir de Maig les gestions es faran 
directament entre els proveïdors i les famílies. 
Per tant aquests dos proveïdors s’hauran de separar de la opció de quota solidària i mantenir la resta 
com fins ara. 
De les quotes que es cobren s’intenta pagar el 50% als proveïdors, en funció del nombre de nens 
inscrits. 

 
5) Migdia. Estat Vatua l'Olla i suport alimentari famílies en situació vulnerable 

 
La quantitat recollida per les donacions de les famílies pel menjar ascendeix a 3.540 eur.  
Després de les dos rondes de repartiment que ja s’han fet, una a l’inici del confinament i l’altra després 
de setmana Santa, es decideix mantenir el diners que queden perquè creiem que la cosa anirà per llarg 
i que les famílies continuaran necessitant ajuda. 
Continuar amb l’enviament de mails informatius i de transparència a les famílies.  
Es comenta el problema de la bretxa digital. L’escola ens ha informat que les famílies amb vulnerabilitat 
i necessitats digitals són 17. De moment, ho estan intentant solucionar amb el departament i l’AFA es 
va oferir en el cas que es pogués ajudar. 
  

6) Casal d'Estiu 
 
Demà 24 d’abril s’enviarà a les famílies la informació del Casal i de les inscripcions que comencen el 27 
d’abril. De moment estan aprovats per l’administració per tant nosaltres hem de compartir la 
informació amb les famílies. 



 
 

BARCELONA 23/04/2020 
 

 

3 
 

 
L’escola Gaia també vol fer Casal però no el tenen aprovat. Encara no han contactat ni amb l’AFA ni 
amb la direcció de l’escola. La postura de l’AFA en aquest cas és acceptar que els nens de Gaia puguin 
gaudir del Casal d’Encants però no organitzar el seu propi Casal a les instal·lacions d’Encants.  
 

7) Colònies, viatge 6è i varis (que ens traslladarà l'escola) 
 
Es descomptarà de la quota de Juliol,  la bestreta ja avançada per les famílies. 
En principi totes les cases de colònies han acceptat mantenir per curs vinent les bestretes ja avançades 
per l’escola. També de la part de material de quota. 
Pel que fa als pagament efectuats per les famílies de 6è l’escola està analitzant com ho faran i ja 
informaran. 
Del viatge de 6è encara no poden dir res, prefereixen esperar una mica a veure com evoluciona la 
situació, tot i que es gairebé segur que no es podrà fer. Es farà la devolució dels diners a les famílies 
(tan les que s’han avançat per part de les famílies com les recollides en els berenars dels divendres).  
El que si que ens ha assegurat l’escola es que podrà fer la festa de comiat, no es sap quan però encara 
que sigui al setembre, octubre o en el format que sigui, l’escola s’obrirà per poder fer la festa. 

 
8) Concurs de Direcció 

Es comenta l’interès per tenir informació de com queda finalment el concurs, candidatura guanyadora 
i futur traspàs de funcions, ja que situació actual ha fet canviar les coses i endarrerir tot el procés una 
mica. 
 

9) Pagaments on line quotes AFA i extraescolars  (Es deixa pendent per a propera reunió) 

Es deixa pendent per a la propera reunió. 
 

10) Altres:  
 

Comissió festes. També s’informa que les dos persones que estan a la comissió es plantegen deixar-la. 
Però es tractarà a la Junta monogràfica sobre Comissions. 
 
Es planteja també la possibilitat de convocar una assemblea virtual a meitat – finals de juny. 
Intentar que sigui el més tard possible per poder informar a les famílies de l’estat dels comptes: dels 
diners de les donacions, de les  quotes extraescolars, etc etc.  
Sara i Raquel s’ofereixen per trobar plataforma més adient que permeti connexió de molts participants  
La data queda pendent d’establir. En els properes setmanes s’anirà treballant el contingut i la 
informació a donar a l’assemblea. 
 
Properes Juntes: 7  de maig i a finals de maig (la data es concretarà a la reunió del 7 de maig) 

 
 

 
Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 21:30 h  


