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DATA

21/05/ 2020 (19h15-21h30)- 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)

Albert Pérez (Vocal MA)

Bea Beza (Secretària)

Sol Kliczkowski (Vocal extraescolars)

Cata Amigo (Vocal Festes)

Noemi Lozano (Comisió festes)

Luciana Michelli (Vocal Familiars i amics
músics)
PUNTS

-

ORDRE DEL DIA.

Aprovació acta anterior
Pla de continuïtat Comissions: Festes, extraescolars, comunicació…
Ajuda per a alimentació famílies: Estat de comptes, nova crida aportacions, voluntaris per repartiments juliol (furgoneta)
Escoles Sostenibles: Recopilació factures darrers 3 anys Comissió MA
Casal Estiu
Diners festa de 6è

****************************************************************************************
1) Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta, que ja es signarà quan hi hagi reunions presencials

2) Pla de continuïtat Comissions: Festes, extraescolars, comunicació…
Festes: La Comissió presenta la situació actual i les propostes de continuïtat: La Comissió està fent un
dossier amb el que cal tenir per cada festa (per quan ens puguin fer, doncs la d’estiu segur que no es
podrà fer) i tirar endavant amb persones voluntàries per a cada festa. Es debat sobre totes les
possibilitats que s’han intentat els darrers anys per tenir més participació.
Es proposa que, d’aquesta manera, es faci una comunicació explicant la situació, i que es proposarà
que cada comunitat s’encarregui de fer cada una de les festes (rotatiu) amb famílies voluntàries (a
través dels delegats/ des de cada ambient) i amb un coordinador/ enllaç de les famílies i amb el dossier
a disposició. També es traslladarà aquesta decisió als mestres de la comissió. S’aprova aquesta opció.
S’acorda també fer, en paral·lel de la preparació del dossier de Festes, un escrit al Butlletí amb l’estat
de les comissions per enviar a les famílies en acabar el curs.
Extraescolars: Es comenta la importància de mantenir la comissió, per tot el que implica.
Les representants de la Comissió presenten un informe de situació. Els 2 problemes més importants
amb el que es troben és qui pot portar la vocalia i també qui fa la interlocució/ coordinació amb
l’escola. No veuen tan crític el tema de persones que portin cada extraescolar.
Pel que fa a la tasca de presència de la vocalia a la junta es podria rotar la seva presència a les juntes.
Sobre la coordinació i interlocució amb l’escola, es proposa i s’aprova demanar a la direcció, que atesa
la importància de les decisions que impliquin l’escola/ extraescolars que hi hagi almenys un membre
de l’equip directiu a la comissió per agilitzar-ho. S’aprova per 12 vots a favor i 1 en contra.
Queda pendent poder saber quina persona de la comissió assumirà aquesta tasca, però es considera,
que si la interlocució es millora, i s’agilitza, podria ser més fàcil.
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3) Ajuda per a alimentació famílies: Estat de comptes actual i entregues.
S’exposa un resum de la situació (famílies, entregues...) i dels comptes: Vatua l’Olla han fet quatre
repartiments i n'està previst un cinquè per al dia 2 de juny (el primer va ser d'urgència a 2 famílies amb
el que hi havia a la cuina de l'escola). La quantitat recollida gràcies a les aportacions de les famílies de
l'escola va ser de 3.675 euros. Actualment queden 693 euros, una quantitat que representa
aproximadament la meitat del cost per a fer els lots habituals d'una entrega (recordeu que les primeres
setmanes hi va haver força productes que ens van donar els proveïdors gratuïtament). Així doncs, amb
els diners que tenim, les cistelles haurien de contenir la meitat de productes. D'altra banda, l'estiu
s'apropa i les famílies tindran les mateixes o més necessitats, de manera que si tinguéssim més fons,
podríem veure les necessitats que tenen les famílies per a l'estiu i programar un repartiment a principis
de juliol. Probablement l'equip de Vatua l'Olla no podrà fer el repartiment si durant aquella setmana hi
ha casal d'estiu, pel que es necessitaria suport de persones voluntàries (per organitzar les cistelles i les
entregues). Vatua facilitaría la furgoneta i faria la gestió amb els proveïdors.
Es proposa i es vota poder fer una nova crida per aportacions econòmiques sense posar una data de fi.
Explicant clarament la situació actual i avançant que hi ha possibles romanents de pressuposts de
comissions però que caldria aprovar per assemblea el canvi de destí dels pressupostos. S’aprova per
unanimitat ( 12 vots a favor, 0 en contra).
Es vota l’opció de fer al mateix missatge una crida de voluntaris per repartiments Finals juny- juliol
(furgoneta): (25% vota a favor de fer crida oberta i 75% vota opció de mirar de fer-ho entre els membres
de la junta). S’acorda que en primer lloc trobar voluntaris entre la Junta. Es presenten voluntàries de la
junta, a l’espera de veure horaris i necessitats amb Vatua l’Olla.
D’altra banda, es debat sobre la necessitat de fer visible aquesta situació (que s’està donant de manera
generalitzada) en que iniciatives de xarxa comunitària dona resposta al que hauria de fer l’administració
pública. Es vota la proposta d’Informar per a mitjans de comunicació sobre aquesta situació, amb
resultat de 92% a favor i 8% en contra.
Finalment es valora i debat l’opció de fer recollida de menjar entre famílies, però no es considera
oportú per la logística que implicaria i altres motius.
4) Escoles Verdes: Recopilació factures darrers 3 anys Comissió MA
L’Escola demana si les despeses de MA per a actuacions a l’escola dels darrers 3 anys per poder
recuperar les quantitats invertides a través d’aquests ajuts. Es demana a la Comissió que ho faci
arribar directament a l’equip directiu de l’escola.
5) Casal d’Estiu
S’informa de la reunió mantinguda amb la direcció de l’escola i Kampi Ki Pugui al respecte. Segons el
marc normatiu que estableix el govern, el Casal es podria fer en fase 3 i amb un seguit de condicions
higièniques molt restrictives. Kampi ha informat que haurà de tancar preinscripcions abans perquè la
segona setmana del casal ja està quasi complerta. En 2 setmanes, Kampi podria enviar a les famílies
un missatge de com seria el casal.
D’altra banda, s’explica que a l’AFA de l’Escola Gaia i també a l’entitat que ofereix el casal se’ls ha
informat que no és possible compartir espais a l’Escola dels Encants entre 2 casals. Que en tot cas els
infants de Gaia es poden apuntar al Casal dels Encants.
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6) Diners Festa de 6è
Es trasllada el tema de si l’AFA considera que els diners es segueixin guardant i destinant a la festa de 6è o per a
l’ajuda a famílies que tenen més necessitats bàsiques. S’acorda, per unanimitat que aquests 200 eur son per a 6è
i en tot cas si no fos així, ho han de decidir ells, doncs la partida està aprovada i la junta creu que s’ha de mantenir.
També es comenta que pels romanents no consumits de pressupostos de les comissions, cal que s’aprovin a
l’assemblea. S’acorda que si alguna comissió vol portar aquest tema a l’assemblea, es porti, per destinar-ho a
necessitats bàsiques de famílies. També caldria consultar a les tresoreres què pot quedar de romanent.
7) Altres
Propera Assemblea virtual: Es comenta que després de fer prospeccions tècniques, es podria fer a través de
google meet dels comptes de correu dels infants (250 participants) de l’escola i les votacions pel sistema Slido.
Caldria en tot cas demanar a l’escola que es creés una adreça amb domini @escoladelsencants.cat per a l’AFA per
a fer de host de la reunió. Caldria tenir en compte les dificultats de connectivitat d’algunes famílies. Es valoren
temes varis respecte com es podria desenvolupar, dinamitzar, etc...
S’acorda poder fer l’assemblea de fi de curs el dia 25 de juny. Es comentarà amb les tresoreres per verificar que
es pugui disposar de tancaments pressupostaris.
La propera junta es farà el dia 2 de juny a les 19h
Sense més punts a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 21:30 h
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