ACTA de la 1a Assemblea de sòcies i socis de l’AFA del Curs 2020-2021
Data
Assistents

26 de novembre de 2020 a les 18h30
57 famílies

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (25/06/2020) curs 19-20.
(VOTACIÓ)
2.

Comissions mixtes i Grups de Treball: Presentació de membres i
objectius del curs 20-21.

3.

Participació i Estat de les Comissions.

4.

Pressupost 2020-2021. (VOTACIÓ)

5.

Torn de paraula

Prèviament a l’inici formal de l’assemblea, es comenta a totes les famílies assistents,
el fet que, des del març d’aquest any, s’ha treballat en mode on line per a juntes i per a
preparar aquesta assemblea, igual que l’anterior (darrera del curs 19-20), en que es va
votar i aprovar el format telemàtic.
****

****

****

****

La presidenta de l’AFA procedeix a fer la benvinguda i introducció de l’assemblea:
Inicia amb un agraïment a totes les companyes i companys de l’AFA per la seva
dedicació i treball, sobretot en les circumstàncies actuals de pandèmia. D’altra banda,
destaca el contacte i treball coordinat amb l’equip de migdia (Vatua i Kampi) en aquest
inici de curs atípic.
Agraeix també la dedicació a la Mònica Saura que ens ajuda en gestions
administratives de l’AFA.
Finalment, un agraïment al nou equip directiu de l’Escola, Aroa, Marié i Aida, amb qui
seguim treballant i recolzant.

1. Aprovació acta anterior 25/06/2020
Es realitza votació i s'aprova per unanimitat (per 36 vots a favor en el moment de la
votació) l'acta de l’anterior assemblea.

2. Comissions mixtes i Grups de Treball: Presentació de membres i objectius del
curs 2020-2021
Les Comissions presenten els membres i els objectius de l’any i proposta
pressupostària.
Veure detall i informació completa de cada Comissió a l’Annex de l’acta (presentació
ppt compartida a l’assemblea).

En concret, es destaquen, per cada comissió els següents temes:
Comissió de Diversitat: Estan estudiant alternatives per a tallers de sexualitat que no
siguin on line per les comunitats de mitjans i de petits.
La intenció és donar-hi continuïtat afegint-hi les temàtiques de Racisme i Diversitat
cultural, Assetjament, .... que es consideren importants a tractar i treballar.
Comissió de Convivència: Algun objectiu no es pot realitzar aquest any per les
restriccions de presencialitat, però esperant que millorin les condicions
epidemiològiques. Es destaquen, entre d’altres: xerrades de límits amb Veronica
Anton, reprendre activitats camí escolar, oferir propostes per reprendre contacte humà:
mur amb missatges...)
S’emplaça a assistir a la propera reunió de la comissió, per participar-hi activament a
qui ho desitgi.
Comissió de Migdia: S’explica que aquest curs s’han organitzat per grups de treball
(recopilació informació històrica, contracte, reglament règim intern migdia,
carmanyoles reutilitzables (juntament amb comissió de MA), entre d’altres). Pel que fa
al tema de les carmanyoles reutilitzables portades per cada infant, de moment, tot i
que dóna més feina per famílies, mestres i cuina, el retorn que fa Vatua l’olla és que de
moment està funcionant. En paral·lel s’està treballant des de la Comissió explorant
alternatives de reutilització que facilitin la logística.
S’informa que s’ha demanat la col·laboració d’una advocada especialista per a ajudar
a l’AFA a revisar el contracte entre l’AFA i Vatua l’Olla per a la gestió del migdia, per
actualitzar-lo i que totes les parts es sentin confortables i segures amb el redactat.
S’estan fent exposicions a mitjans i grans sobre el consum de carn, els additius
(sucres...) que té molt bona acollida entre els infants,
Es trasllada una bona notícia des de la Comissió: Es va presentar una sol·licitud de
suport/ subvenció (informació traslladada per una mare de l’escola) per part de la
Comissió juntament amb l'escola, que han estat aprovada, dotant de dos monitors
extres a migdia.
GT relacions externes: Assisteixen a les reunions de la coordinadora d’AFAs de la
dreta de l’Eixample, sobretot per reactivar el tema de l’IES Angeleta Ferrer, però per
compartir dubtes i maneres de fer (ara amb el Covid19) i neguits comuns (manca de
monitors de menjador).
Comissió Comiat de 6è: Nova comissió, pel viatge de 6è, doncs es presenta tot
complicat pels protocols Covid19. Les darreres noticies de l’escola son les dates
viatge, que no seran les mateixes que habitualment sinó que es posposa a la darrera
setmana d’escola, amb la idea que els infants de 6è deixen els seus grups bombolla.
El que no està clar és si es podrà fer alguna festa o comiat a l'escola. Caldrà anar
veient sobre la marxa la situació epidemiològica.
Es planteja també el problema per recollir diners pel viatge com es feia altres anys,
amb els berenars, que no es podran fer. El tema econòmic pot ser un problema per a
moltes famílies.

Ara mateix hi ha 24 famílies implicades en la participació de la comissió.
Es comenta com va anar el viatge el curs passat: es feia inicialment amb Fundació
Pere Tarrés. Es va preguntar què oferien fer a l’estiu. El problema va ser que els
mestres no hi anaven. Es va necessitar monitoratge. Es va parlar amb Kampi Ki Pugui,
que va fer una oferta de colònies de lleure i es va valorar que encaixava millor i es va
contractar. Es va anar de dilluns a divendres a una casa de colònies. Així doncs, es
valoren positivament les colònies (van ser de platja) per les activitats i pel tracte dels
monitors. El cost total aproximat va ser uns 300 eur per família (faran arribar els
números en detall a la comissió actual).
Comissió Extraescolars: En l’inici de curs es va valorar amb l’escola si iniciar les
activitats extraescolars o no. L’escola pensava ser més prudent i començar després de
nadal, però finalment es va optar per poder començar a l’inici de curs, amb protocols
específics Covid-19 per activitat. (Per exemple: hi havia d’haver sempre dos monitors,
a més de les mesures de neteja i desinfecció que es van acordar amb els proveïdors
talleristes). Quan es van presentar aquestes restriccions i requeriments de protocols,
alguns proveïdors es van fer enrere per no poder assumir els costos que implicava
donar-hi compliment. Actualment s’ofereixen mini-bàsquet mini-futbol, dansa, ioga i
patins.
Va haver-hi una aturada. S’han reprès aquesta setmana (menys piscina que no poden
fins el 7 de desembre). Dansa i ioga, en ser activitat interior tenen límit d’infants i han
hagut de fer adaptacions, tot i ser dansa un grup bombolla, només poden ser 6. Ioga
farà dos torns en grups de 5.
Es trasllada, però, que els canvis poden ser de setmana a setmana en funció del que
estableixi l'autoritat sanitària i el govern d’acord amb l’evolució epidemiològica.
També s’informa que, dels 450 el curs anterior, actualment hi ha 98 infants inscrits.
Aquesta davallada important d’inscripcions impacta directament al pagament dels
serveis de l’administrativa (M. Saura). Es requeriran ajustos.
Grup de Treball Familiars i amics músics: Informen que tenen la cançó de l’escola
acabada i que només manca el vídeo. Volen demanar la participació de les famílies
per aquest, en una notícia al butlletí.
Comissió de Medi Ambient: Es destaquen, alguns els següents objectius de la
comissió: augment d’ombres al pati, monitorització control i millora de temperatures a
certs ambients i generals de l’edifici, increment de plantes, compostatge, i estudi per
increment d’ombres al C/ Cartagena.
Dins la Comissió hi ha dos Grups de Treballs específics actius: GT AMIANT i GT
SALUT per a tractar temes concrets de referència.
3.Participació i Estat de les Comissions
Es fa referència, tal com ja s’ha anat comentant en l’explicació de cada comissió al
punt anterior, que tota la feina que es fa, que té un gran impacte en la vida de la
comunitat educativa i els infants, requereix un compromís de les famílies participants
per tirar-les endavant. Que res del que s’ha comentat anteriorment seria possible
sense el treball de les famílies voluntàries. En concret, comissions com la

d’extraescolars i migdia, fan feina per a que les activitats com el menjador i les
extraescolars siguin possibles. Es destaca que en el cas de les extraescolars el model
que tenim a l’escola, és molt personalitzat i acord amb el model pedagògic, però que
recau en moltes hores de famílies de l’escola que s’impliquen en la gestió.
És per això que la participació i compromís de les famílies és imprescindible per a
mantenir l’AFA activa.
4. Pressupost 2020-2021. (VOTACIÓ)
Prèviament es presenta el tancament del pressupost 19-20 (veure annex a l’acta).
A continuació, es presenta el pressupost del curs, amb partides i conceptes més genèrics i
flexibles degut a la incertesa de l’entorn. (veure annex acta). Es comenta la davallada en la
recaptació i participació en quotes de famílies a l’AFA.
Es recorda que el curs passat es va aprovar una partida de 2.000 eur per emergència Covid
per tenir marge de maniobra en cas de necessitat. Es manté, tot i no haver-se utilitzat.
S’informa a les famílies sòcies que s’ha hagut de fer un ajust de les hores d’administració de la
Mònica Saura, ajudant a compensar, assumint, a més estirar 2h més per part de l’AFA.
Es trasllada que la partida corresponent a “mesures de prevenció” és una partida oberta que
pot ser per: Adequació ambiental, tests, mesuradors de qualitat de l’aire, o el que es requereixi
relacionat amb Covid-19.
Es demana als assistents que si es vol fer alguna aportació, es pot adaptar al pressupost.
Un cop finalitzades les explicacions, es procedeix a la votació per aprovació del pressupost de
l’AFA pel curs 20-21.
38 vots totals

97% vots A FAVOR
3% vots EN CONTRA
Queda aprovat el pressupost 20-21 de l’AFA.
5.Torn de paraula

IES ANGELETA FERRER:
Es comenta l’estat de situació a petició d’una família: Es recorda que és un Institut dreta
eixample que s’hauria d’haver construït va 20 anys. Les darreres novetats de les que es té
informació són: Pels defectes de construcció que s’han trobat, la finalització de l’edifici no es
preveu pel curs vinent, pel que el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha informat que el
curs vinent s’iniciarà l’activitat de l’institut en mòduls prefabricats. L’AFA i escola i Consell
escolar estan fent indagacions sobre els dubtes: On anirien els mòduls? Quina serà la línia
pedagògica? L’Escola dels Encants hi tindrà adscripció? A consulta de la direcció de l’Escola la
Gerent del CEB diu que entén que sí, com a escola de la Dreta de l’Eixample. Tot i això, no hi
ha cap compromís per escrit ni s’ha concretat més.
S’estan fent indagacions al respecte des de l’AFA i es demana a les famílies si tenen algun
contacte o saben on preguntar més que ho traslladin a la Junta de l’AFA.
La M. Uriel comentarà la setmana vinent a la Coordinadora de la Dreta de l’Eixample, si totes
les escoles de la dreta estan d’acord i instituts, o hi ha encara reticències a la seva obertura.
Si hi ha informació d’interès o novetats es farà arribar a través del canal oportú a les famílies de
l’escola.

JORNADA CONTINUADA:
Va sorgir com a tema a comissió MA i es va continuar com a GT extern. Hi ha un grup de
whatsapp de 18 persones. Es vol veure si hi ha interès entre les famílies per seguir-hi
treballant.
Aquest grup enviaran pel Butlletí una enquesta per a que les famílies responguin si hi tenen
interès. En funció d’això es valoraria treballar per una futura votació. Es comenta que en tot cas
cal enviar informació prèvia a les famílies, i també veure amb les mestres el seu interès, doncs
ja és un tema que es va treballar en cursos anteriors i es va votar dues vegades, sense
aprovar-se.

Sense més temes a tractar, es finalitza la reunió a les 20h30
Signat,

Signat,

Paul Deschemps
Secretari
Bea Beza i Fredes
Secretària

Mar Castellví i Puig
Presidenta

