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PUNTS    ORDRE   DEL   DIA.   10/12/2020   19h   meet    h�ps://meet.google.com/bjw-waqu-sih   

1) Comissions   i   GT:   Convivència   
2) GT   relacions   externes   i   Institut   Angeleta   Ferrer   
3) Altres   Temes   

  

****************************************************************************************   
 
1) Comissions   i   GT   

Es  comenta  a  nivell  general  que  hi  ha  algunes  comissions  en  les  que  es  té  la  percepció  que  els/  les  mestres                       
contribueixen  a  les  comissions  en  temps  personal  i  per  tant  no  poden  dedicar-li  el  temps  necessari.  Es  plantejarà                    
a  la  direcció  com  organitzen  la  par�cipació  de  les  mestres  a  les  comissions  mixtes.  Sobretot  pel  que  fa  amb  el                      
compromís  de  si  es  pot  comptar  amb  elles  o  no,  amb  quin  grau  i  de  quina  manera  poder  treballar  i  avançar  per                        
no  endarrerir  propostes  (si  no  es  pot  resoldre  presencialment  en  reunions).  Replanteig  sobre  el  funcionament  de                  
les   comissions   mixtes.     
Es   traslladarà   la   problemà�ca   a   l’escola,   tenint   en   compte   la   complicació   d’aquest   curs.     
 
Comissió  Convivència  explica  una  ac�vitat  que  comença  demà,  i  que  serà  mensual,  posant  missatges  de  com                  
viuen   la   situació   Covid-19   a   la   tanca   metàl·lica   que   hi   ha   fora   de   l’escola.     
Acció  setmanal:  aquesta  setmana  “et  trobo  a  faltar”,  vinent  “truca  a  algú  que  fa  més  de  10  dies  que  no  parles”  .                        
Es   penjarà   a   les   3   portes   d’entrada   de   l’escola   i   butlle�.     

  

2) Grup    Treball   relacions   externes   i   Ins�tut   Angeleta   Ferrer   
Com  sabem,  no  estarà  construït  a  temps,  i  hi  haurà  mòduls  provisionals  pel  curs  vinent.  La  setmana  passada  la                     
Marta  Uriel  va  anar  a  Coordinadora  d’AFAs  i  algunes  escoles  consideraven  que  no  calia,  per  demanda  obrir  el                    
curs   vinent   el     
Es   va   acordar   que   es   demanés   adscripció   de   totes   les   escoles   de   la   dreta   de   l’Eixample   i   el   Pere   Vila.     
Li  va  comentar  a  l’Aida.  Avui  ha  dit  que  hi  havia  reunió  de  direccions  per  saber  adscripcions.  S’ha  demanat  a                      
l’escola   la   informació   però   no   ens   l’han   traslladat   encara.     
Dilluns  14  desembre  es  reuneix  el  Consell  Escolar  municipal  del  districte.  És  a  les  18h.  No  surt  específicament  IES                     
Angeleta   Ferrer   a   OD.   La   Marta   no   hi   pot   anar   fins   les   18h45.   Hi   anirà   la   Mar.     
 
S’acorda  traslladar  a  Direcció  que  l’AFA  està  preocupada  i  interessada  en  el  tema,  i  ens  agradaria  si  poguessin                    
estar   a   aquesta   reunió   i   demanar   abans   si   tenen   la   informació.   
La   Marta   Uriel   trasllada   a   la   Junta   que   ara   mateix   considera   que   ella   ja   no   aporta   més.     
Les   reunions   són   un   cop   al   mes.   Es   valora   qui   hi   podria   anar   (se   li   proposarà   a   Ivan   Luque).   
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DATA     10/12/   2020   (19h00-20h50)-   Per   videoconferència   (Google   Meet)   
    
ASSISTENTS   (VIDEOCONFERÈNCIA)   
Soa   Noirault   (Vocal   Diversitat   i   representant   de   grans)     Raquel   Freixes    (Vocal   convivència)   

Mar   Castellví   (Presidenta)   Montse   Caballé   (Vicepresidenta)   

Bea   Beza   (Secretària)   Marta   Uriel   (GT   relacions   externes)   

Albert   Pérez   (vocal   Medi   Ambient)   Cinthya   Villafaña   (Tresorera)     

Biela   Parra   (Representant   a   Consell   Escolar)     

https://meet.google.com/bjw-waqu-sih
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3) Altres   Temes   
Sor�t  de  reunió  de  delegades  de  grans  el  tema  de  regal  panera  nadal  a  mestres  i  personal  de  l’escola.  La                      
resposta   de   la   direcció   va   ser   aquesta:     
“Comentat  el  tema  amb  l'equip  de  coordinació  i  valorem  que  aquest  és  un  any  complicat.  Hi  ha  famílies  que  han                      
de  pensar   molt  bé  on  inverteixen  els  seus  diners.  Ens  arriba  i  ens  fa  il·lusió  les  vostres  ganes  d'agrair  la  nostra                       
tasca  amb  un  detallet  i  a  la  vegada  no  ens  sen�m  còmodes  contribuint  a  promoure  un  sistema  de  "comprar  i                      
regalar  perquè  toca"  en  el  que  com  a  societat  ens  veiem  immersos  en  molts  moments.   Si  poguéssiu  transmetre                    
a  les  famílies  que  per  nosaltres  no  és  necessari  que  facin  aquesta  inversió  econòmica  estarem  molt  agraïdes .  A                    
vegades  els  detalls  que  més  arriben  són  unes  simples  paraules  sinceres,  un  detallet  fet  amb  les  pròpies  mans,  un                     
temps  inver�t  en  acompanyar  a  una  sor�da,  un  somriure  en  un  dia  complicat,  una  proposta  d'ac�vitat  o  xerrada                    
per   aportar   més   valor   al   dia   a   dia   de   l'escola...   Per   nosaltres   amb   això   ens   basta   i   ens   sobra!   De   veritat!   
Posem   en   còpia   a   l'AFA   perquè   també   puguin   transmetre   el   nostre   desig   a   les   famílies”   
S’acorda  que  els  representants  de  cada  comunitat  de  l’AFA  ho  enviïn  a  les  delegades  de  cada  comunitat  perquè                    
recolzem   aquesta   resposta   des   de   l’AFA.   Soa   farà   una   proposta   de   missatge   comú   a   enviar.   
 
De  Medi  Ambient  traslladen  que  referent  als  talls  de  carrer  de  les  escoles  de  l’Eixample,  ens  sumarem  a  talls                     
futurs  si  es  fan  al  gener,  doncs  pel  del  que  hi  ha  demà  dia  11  de  desembre  a  les  16h30,  no  s’ha  estat  a  temps                           
d’organitzar.     
Es   farà   una   no�cia   al   butlle�   de   la   setmana   vinent.     
 
Hores  d’administració  de  la  Mònica  Saura:  Es  va  acordar  amb  Kampi  Ki  Pugui  fer  pagament  de  6  hores  (3  hores                      
extrasescolars  i  3  hores  d’AFA).  Es  comenta  que  caldria  dotar  de  més  con�ngut  i  feines  per  aquest  horari.  Una                     
feina   seria   endreçar   les   fotos   del   disc   dur   de   l’escola.   Es   recolliran   propostes   dins   de   la   junta.   
 
D’altra  banda,  es  farà  venda  (no�cia  per  després  de  vacances)  embolcalls  d’entrepans  per  a  vendre  i  ho  faria  la                     
Mònica.  Es  veurà  a  quina  finalitat  es  des�naran  aquests  diners  (que  serien  recuperats  de  la  despesa  de  la                    
compra   però   son   a   preu   de   cost).     
 

Abans   de   finalitzar   la   reunió,   es   posen   dates   per   a   properes   reunions   de   la   Junta   (19h)   
  

12   de   gener,   11   de   febrer,   9   de   març,   15   d’abril,   11   de   maig   i   10   de   juny.     
  

 
 
Es   finalitza   la   reunió   a    les   20h50   
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