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DATA

19/01/ 2021 (19h00)- Per videoconferència (Google Meet)

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA)
Magalí Szalardi

Raquel Freixes (Vocal convivència)

Mar Castellví (Presidenta)

Montse Caballé (Vicepresidenta)

Bea Beza (Secretària)

Marta Uriel (GT relacions externes)

Blanca Sanchez (Co-Vocal Medi Ambient i Salut)

Cinthya Villafaña (Tresorera)

Cristina Romero (Tresorera)

Sara Mérida (Representant-enllaç petits)

Luciana Michelli (GT familiars i amics/gues músics)

Patricia Lains (Medi Ambient)

Céline Stella (Medi Ambient)

PUNTS
-

ORDRE DEL DIA. 19/01/2021 19h meet

h ps://meet.google.com/bjw-waqu-sih

IES Angeleta Ferrer: Reunió CEB i varis
Amics dels Encants
Vetllador extra (hores): Pagat Escola
Contracte migdia
Subvenció ajuntament
Accions Comissió MA i Salut:
- concentracions revolta escoles cada 15 dies.
- donar vida al XXSS twiter/ instagram per no saturar xats dels ambients i fer més visibles les propostes de l AFA/MA.
- col·locació cartell entorn escolar segur i pacificat
- implicació de escola AFA en aquestes accions.

****************************************************************************************
1) IES Angeleta Ferrer: Reunió CEB i varis
Es comenta la situació actual pel que fa a IES AF, després de l’assistència al Consell de districte. La representant
del CEB no va voler explicar res sobre l’obertura provisional de l’AF i tampoc la Consellera del Districte. L’únic que
es va aconseguir és fer una reunió amb les coordinadores de primària i secundària de l’Eixample per comentari
concretar adscripcions etc... En aquella reunió no es va posicionar ningú en contra. L’oferta deﬁni va
d’adscripcions i places de secundaria s’hauria de presentar a ﬁnals de gener. La reunió s’hauria de fer a ﬁnals de
gener.
Alhora, es comenta la carta rebuda i convocatòria del CEB a una reunió amb resta d’AFAs i representació d’IES de
Barcelona (Coordinadora de secundària) per aquesta demanda de reunió amb la gerent del Districte de la Dreta
de l’Eixample. Entenem que és la mateixa reunió i es debat si hi volem par cipar. És dilluns vinent. S’acorda
contestar al missatge del CEB conforme l’AFA de l’escola dels Encants estem interessades a assis r a la reunió i
demanem que ens convidin.
Arrel d’això es tracta el tema de les zones d’inﬂuència per a escoles, pel que fa també a escola Bressol Leonor
Serrano. Com no és un tema per a la reunió de secundaria que es comenta, es decideix tractar-ho en una
propera reunió si es fa un contacte amb la direcció de Leonor Serrano i AFA.

2) Amics del Encants
En reunió amb l’equip direc u amb la Presidència, ens traslladen com han avançat en la recerca de tota la
informació sobre aquesta associació, que es va acordar fer ja a principi de curs.
Ens comenten que encara no tenen tota la informació però hi ha un compromís de la persona ges ona d’Amics
dels Encants que a ﬁnals del mes vinent tenir la liquidació de comptes feta i despeses històriques i ens ho faran
arribar a l’AFA dels Encants. Si queda romanent de diners, es des naran a material de l’escola i ja ens informaran.

3) Vetllador extra (hores): Pagat Escola
Al principi de curs l’equip direc u ens va preguntar si hi hauria possibilitat de comptar amb suport econòmica de
l’AFA per un vetllador extra. Els vam respondre que en tot cas haurien e fer la pe ció concreta (hores) i es
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passaria (com altres curos) a assemblea per a decisió. El tema va quedar pendent i ara ens han informat que ho
han pogut fer amb pressupost a càrrec de l’escola.
4) Contracte migdia

Es comenta estat del contracte del migdia: ahir el va retornar amb els darrers canvis Vatua L’Olla i
s’està fent la darrera revisió per a poder fer signatura en breu.
Es comenta sobre algunes propostes que s’han rebut per valorar fer en un futur una licitació per al
servei del menjador. Establir la periodicitat, i indicar com fer-ho en un futur. La Comissió valorarà en
un document especíﬁc de ges ó de l’espai del migdia.
La ges ó de les carmanyoles per al dinar de les sor des es seguirà com ﬁns ara amb les carmanyoles
reu litzables que por n les famílies (tot i que hi ha una proposta de l’AFA pendent de presentar en cas
que es sol·lici per part de l’escola).
5) Subvenció ajuntament
Ha sor t la convocatòria i ens la van enviar. Es va anar a una reunió especiﬁca (districte St Mar ) on explicaven el
que calia posar a la ﬁtxa de pe ció. Es comenta que sense una base de la qual par r, la feinada és molt gran i es
fa complicat.
S’explorarà i informarà sobre alguna en tat que ajuda i fa la tramitació de les sol·licituds i contactes de
persones/ famílies de l’escola que puguin ajudar. O també veure assessorament amb Barcelona Ac va.
Des de tresoreria s’afegeix que hi ha dubtes de si per jus ﬁcar subvencions atorgades any anterior, cal fer-ho
amb el mateix cer ﬁcat digital que quan es va presentar.

6) Accions Comissió MA i Salut:
- Concentracions revolta escoles cada 15 dies
Es demana si la junta se sent confortable per anar demanant permís de tall del C/ Consell de Cent. Si és OK, es
demanaran les properes 2 convocatòries pel 29 de gener i 12 de febrer.
Proposen accions per a “animar” la concentració.
També proposen implicar a algunes de les comissions per aproﬁtar la trobada per fer alguna ac vitat (per ex.
Musica del GT Familiars i amics músics, missatges sobre millora entorn escolar i contaminació amb la Comissió
de Convivència...)
- Donar vida al XXSS twiter/ instagram per no saturar xats dels ambients i fer més visibles les propostes de l
AFA/MA
Valoren si té sen t que en comptes de xat whatssap delegades fer per XXSS. Es comenta que no totes les
famílies i es ac u a les XXSS i no arribaria a totes. A més, les XXSS (tui er) és més per donar visibilitat externa i
per això es pot u litzar.
- Col·locació cartell entorn escolar segur i paciﬁcat
Dilluns es ndrà una pancarta de 2,40 m per penjar-la a la façana de l’escola que dona a Consell de Cent. La ú l
seria poder-la despenjar per cada mobilització per fer-la més visible.
- Implicació de escola AFA en aquestes accions
Es implicar al màxim a l’escola amb els ambients: parlar de tema amb els infants, la mo vació, programa info K,
ajudar a fer pancartes (treballar-ho a l’escola). Que es faci difusió des de la part de mestres de la Comissió
mixta.
Es ﬁnalitza la reunió a les 20h45.

2

