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PUNTS    ORDRE   DEL   DIA.   11/02/2021   19h   meet     h�ps://meet.google.com/bjw-waqu-sih   

-   Portes   obertes   Escola   
-   Adscripcions   secundària   
-   Casal   d’Estiu   
-   Valoració   Xerrada   Límits   
-   Subvenció/   indemnització/   ajuda   empreses   menjador   per   tancament   Covid   curs   passat:   actualització   estat   
-   Consulta   freqüència    convocatòria   revolta   escolar   
-   Participació   en   reunions   de   Districte   sobre   la   superilla   Consell   de   Cent   (es   vol   crear   un   grup   a   la   Coordinadora   d’AFAs).   

  

****************************************************************************************   
1) Portes   obertes   escola   

Fa  dues  setmanes  la  direcció  de  l’escola  va  contactar  la  Presidenta  de  l’AFA  per  comentar  que  el  CEB  recomanava                     
fer  les  portes  obertes  de  les  escoles,  presencials.  Tot  i  això,  les  escoles  de  l’Eixample  han  acordat  fer-les  “on                     
line”.   
Seran  dilluns  1  març  de  17h  a  19h  i  dijous  11  de  març  de  11h30  a  13h30.  L’escola  demana  si  podem  ser-hi  AFA                         
per   estar   representades.   
La   Mar   pot   estar   a   les   del   dia   1   de   març.   La   Raquel   mirarà   si   pot   combinar-s’ho   per   ser-hi.   
S’acorda  demanar  a  Direcció  si  es  pot  acotar  una  mica  més  l’horari  d’intervenció  (saber  l’escaleta  de  la  reunió)                    
per   si   es   pot   apuntar   algú   més   de   l’AFA.   
La  Raquel  comenta  que  s’ha  posat  d’acord  amb  EBM  La  Fassina  pel  2  de  març  per  poder  estar  a  reunió  de  portes                        
obertes.     

  
2) Adscripcions   secundària   

Respecte  al  que  es  va  comentar  a  la  junta  anterior,  de  demanar  anar  a  la  reunió  “d’escoles  al  centre”.  Per  un                       
malentès  nostre  vam  ser  l’única  AFA  d’  escola  de  primària,  juntament  amb  IES.  No  era  una  reunió  per  a  escoles                      
de  primària,  però  com  es  havíem  demanat  de  ser-hi  ens  van  convidar.  Un  cop  vista  la  situació,  l’endemà  els  vam                      
enviar  un  correu  per  disculpar-nos  pel  malentès.  Es  va  parlar  de  força  temes  relacionats  amb  secundaria.  Pel  que                    
fa  a  les  adscripcions,  en  aquell  moment  no  se  sabien.  Van  comentar  que  la  idea  era  adscripcions  atenent  a                     
criteris   de   proximitat   i   no   de   districte.   
 
Després  d’aquesta  reunió  es  va  presentar  a  la  premsa,  i  nota  de  premsa  sobre  l’IES  Angeleta  Ferrer  (AF).  Al  diari                      
ARA  va  sor�r  que  AF  estaria  adscrit  a  Encants  i  Ramon  Llull.  La  Coordinadora  de  la  Dreta  de  l’Eixample  va                      
demanar  una  reunió  amb  el  CEB  (va  haver-hi  malestar).  Així,  l’Escola  dels  Encants  �ndrà  adscripcions  a  AF  i  Fort                     
Pius  (FP).  Es  va  confirmar  que  el  criteri  seria  la  proximitat  de  l’escola  i  que  cada  IES  �ndria  4  escoles  adscrites.                       
Com  l’apertura  del  l’AF  serà  en  mòduls  prefabricats  al  recintes  Escola  Industrial,  es  proposen  2  línies  i  s’adscriuen                    
Ramon  Llull  i  Encants.  Tot  i  això,  més  és  endavant  (segon  curs  d’apertura)  �ndrà  1  línia  més  però  també  dues                     
escoles   més   (Fort   Pienc   i   Tabor).   
 
Es  proposa  i  acorda  fer  una  xerrada  de  l’AFA  a  les  famílies  de  6è  per  informar  d’altres  opcions  que  no  �nguin                      
adscripció,  on  hi  pugui  haver  les  aportacions  i  vivències  de  les  famílies  amb  infants  a  IES  (Maria  Espinalt,  22@,                     
Quatre   Cantons,   Sagrera...).   També   es   convidarà   a   parlar   del   FP.   
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DATA     11/02/   2021   (19h00)-   Per   videoconferència   (Google   Meet)   
    
ASSISTENTS   (VIDEOCONFERÈNCIA)   
Magalí   Szalardi   Raquel   Freixes    (Vocal   convivència)   

Mar   Castellví   (Presidenta)   Marta   Uriel   (GT   relacions   externes)   

Bea   Beza   (Secretària)   Cinthya   Villafaña   (Tresorera)     

Blanca   Sanchez   (Co-Vocal   Medi   Ambient   i   Salut)   Sol   Kliczkowski   (Vocal   extraescolars)   

Céline   Stella   (Medi   Ambient)   Sara   Mérida   (Representant-enllaç   petits)   

Soa   Noirault   (Vocal   Diversitat)   Paul   Deschemps   (Secretari)   

Blanca   Sanchez   (co-vocal   Medi   Ambient)     

https://meet.google.com/bjw-waqu-sih
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Durant  la  propera  setmana  es  contactarà  amb  les  famílies  que  puguin  par�cipar  i  tenen  infants  a  IES  a  més  de  les                       
que   son   de   l’AFA.   Es   proposa   fer-ho   després   de   les   obertes   dels   IES,   el   15   o   16   de   març   (en   funció   del   quòrum   de     
Les   preinscripcions   d’ESO   son   del   17   al   24   de   març.   
 
El  grup  escoles  al  centre  vol  crear  un  grup  de  treball  amb  les  AFA’s.  Segurament  ens  citaran  a  per  reunió  setmana                       
vinent   o   l'altra.   
 

3) Casal   d’es�u   
  

Miriam  de  Kampi  Ki  Pugui  va  enviar  el  projecte  de  Casal  i  la  documentació  referent  per  validar  la  documentació                     
per   enviar   a   l’Ajuntament.   La   proposta   de   tema   és   El   Pe�t   Príncep.   
Es  comenta  que  l’AFA  de  l’Escola  Gaia  no  s’ha  posat  en  contacte  amb  AFA  Encants,  per  una  eventual  sol·licitud                     
per   compar�r   espai   de   casal.     
 

  
4) Valoració   xerrada   límits  

De  130  par�cipants  han  contestat  l’enquesta  que  es  va  enviar,  37.  La  valoració  general  és  molt  bona  (horari,                    
format  virtual,  ponent....).  Com  a  punts  de  millora  es  destaca,  que  hi  hagués  menys  teoria  i  més  temes                    
específics   pràc�cs,   i   una    valoració   dispersa   de   les   dinàmiques   en   grups.   ..   
També  es  fa  recollir  que  les  famílies  voldrien  dedicar  més  pressupost.  També  la  necessitat  de  noves  xerrades                   
(amb  temà�ques  molt  diverses.  En  tot  cas  es  coordinaran  amb  Comissió  de  Diversitat  si  n’hi  ha  algunes  de                    
temà�ques  previstes).  També  es  va  demanar  si  es  podia  enregistrar.  És  un  tema  complex  per  les  autoritzacions.                   
Es  podria  explorar  de  fer  només  gravació  de  la  part  més  “magistral”  o  exposi�va  i  després  no  gravar  les                     
preguntes   i   dinàmiques.   
Es  farà  una  no�cia  al  butlle�,  amb  un  link  amb  els  detalls  i  es  farà  un  formulari  de  votació  sobre  els  temes                        
d’interès   de   les   famílies.     

  
  

5) Subvenció/  indemnització/  ajuda  empreses  menjador  per  tancament  Covid  curs  passat:            
actualització   estat   
Tal  com  s’havia  esmentat  en  Junta  anterior,  la  Generalitat  va  atorgar  l’import  sol·licitat  per  l’AFA  en  nom  de  Vatua                     
l’Olla  (  i  Kampi  Ki  pugui)  pels  perjudicis  econòmics  ocasionats  a  les  empreses  de  migdia  durant  el  confinament  i                     
estat   d’alarma   del   curs   passat   (març-juny).    
 
Des  de  l’AFA  s’ha  demanat  signar  a  Vatua  l’olla  un  document  de  veracitat  de  dades  segons  la  sol·licitud,  que                     
eximeix  a  l’AFA  de  responsabilitat  en  cas  d’inspecció  i  que  hi  hagués  irregularitat  en  la  comprovació  de  dades  de                     
la  sol·licitud  d’ajut.  Un  cop  signat,  l’AFA  ja  ha  transferit  els  diners  a  Vatua  l’Olla.  Alhora,  han  signat  el  document                      
de   rebut   i   de   compromís   de   remetre   l’import   corresponent   a   Kampi   Ki   Pugui.     
 
Es  debat  a  l’AFA  si  cal  que  haguem  de  fer  aquestes  ges�ons,  que  hauríem  de  fer  les  empreses  contractades.  Tots                      
els  presents  hi  estan  d’acord  que  no  és  el  rol  de  l’AFA.  Es  comenta  que  cal  ser  curosos  en  veure  que  les  empreses                         
i  en�tats  contractades  per  un  servei,  les  recolzem,  però  no  fer-los  ges�ons  que  no  son  de  la  competència  de                     
l’AFA.  Aquesta  reflexió  és  la  raó  per  la  qual  es  dilata  la  signatura  del  contracte  de  migdia,  doncs  s’han  hagut  de                       
revisar   certs   punts   al   respecte.     
D’altra  banda,  es  comenta  que  s’ha  demanat  a  Vatua  l’Olla  que  un  cop  rebut  l’import,  i  transferida  la  part  a                      
Kampi  Ki  Pugui,  doni  explicacions  en  primer  lloc  a  l’AFA  sobre  la  ges�ó  de  l’ajuda  i  d’altra  banda  dels  diners  de  les                        
donacions  de  quotes  voluntàries  de  les  famílies  durant  el  confinament.  I  amb  això  tractem  el  tema  en                   
profunditat  a  la  propera  junta  per  posicionar-nos  sobre  com  procedir  a  la  devolució  dels  imports  de  les  quotes                    
voluntàries   de   confinament,   a   les   famílies   que   així   ho   desitgin.   
 
Es  comenta  també  que  seria  convenient  pensar  en  treballar  una  nova  licitació  del  servei  del  migdia,  per  cursos                    
futurs,  i  regular  el  nombre  d’anys  que  està  una  empresa  en  el  període  licitat.  Es  comenta  que  caldria                    
presentar-ho   a   votació   de   l’assemblea,   doncs   les   famílies   han   de   poder-ho   decidir.     
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6) Consulta   freqüència    convocatòria   revolta   escolar   
  

La  Comissió  de  MA  comparteix  el  neguit  de  si  es  té  el  suport  total  per  part  de  les  famílies,  o  si  caldria                        
passar-ho  a  assemblea.  Es  considera  que  no  cal,  que  potser  no  hi  ha  tanta  par�cipació  pel  tema  Covid,  o                     
que   cal   mo�var   els   infants,   amb   música   que   els   agradi   als   infants.     

  
Les  escoles  poden  decidir  si  volen  mantenir  la  freqüència  de  15  dies  ,  o  espaiar-les  més.  La  Comissió                    
demana  a  la  junta  quina  és  l’opinió  general.  La  Comissió  està  d’acord  amb  15  dies.  Es  vota  en  junta:                     
par�cipació  als  talls  d’acord  per  unanimitat.  També  es  vota  acord  per  unanimitat  con�nuïtat  freqüència  15                 
dies,   si   no   hi   ha   cap   canvi.     

  
  

7) Par�cipació  en  reunions  de  Districte  sobre  la  superilla  Consell  de  Cent  (es  vol  crear  un  grup  a  la                    
Coordinadora   d’AFAs).   

  
S’informa  que,  des  de  districte  han  propostat  a  la  Coordinadora  d’AFAs  sobre  qui  volia  par�cipar  en  el  disseny                    
de  la  superilla  de  CCent  (que  arriba  només  al  C/  Girona).  Es  presenta  voluntària  la  Sara,  però  es  farà  una  no�cia                       
de   Butlle�   per   si   hi   ha   més   persones   interessades.   
 
 

  
  

Es   finalitza   la   reunió   a    les   21h.   
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