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DATA  30/09/ 2020 (19h00-20h15)- Per videoconferència (Google Meet) 

  

ASSISTENTS (VIDEOCONFERÈNCIA) 

Soa Noirault (Vocal Diversitat) Raquel Freixes  (Vocal convivència) 

Blanca Sanchez (co-vocal Medi Ambient) Mar Castellví (Presidenta)  

Bea Beza (Secretària) Albert Pérez (Vocal MA) 

Sara Mérida (Representant enllaç a petits) Cinthya Villafaña (Tresorera)  

Luciana Micheli (Vocal Amics/gues músics) Marta Uriel (GT relacions externes) 

Cris Romero (tresorera) 
Céline Stella (Representant-enllaç Mitjans. Comissió Medi 

Ambient)  

Magalí Szalardi (Comissió migdia)  Sol Kliczkowski (Vocal extraescolars) 

Noemi Lozano (Comisió festes) Gabriela Parra (Representant al Consell Escolar) 

Rut Valls (Vocal Extraescolars) Montse Caballé (Vice-presidenta) 
 

PUNTS ORDRE DEL DIA. 30/09/2020 19h meet https://meet.google.com/bjw-waqu-sih 

1) Aprovació acta anterior 

2) Espai Migdia. Estat contracte. Situació i resolució d’incidències inici de curs: (Maga i Montse) 

3) Estat propostes Extraescolars: (Comissió extraescolars i Montse) 

4) Tresoreria: Estat de comptes a 31 d’agost. (Cinthya i Cris) 

5) Pagament quotes AFA curs 20-21: (Cinthya i Cris) 

6) Temperatures i radiació solar: Creació Grup motor voluntari per elaborar proposta a aprovar abans de març. 

7) Consell Escolar: Traspàs informació. (Gabriela. Es farà a través d’e-mail) 

8) Protocol proves PCR 

 

**************************************************************************************** 
 
1) Aprovació acta anterior. S’aprova l’acta de la darrera reunió del 15 juny, que ja es signarà quan hi hagi reunions 

presencials. Es penja al web de l’escola.  
 

 
2) Espai Migdia. Estat contracte. Situació i resolució d’incidències inici de curs 

S’explica estat del contracte: Tal com es va acordar en junta, s’ha passat a una advocada que ha ajudat en a revisió 

(sobretot aquest curs) i amb comentaris i assessorament general. S’ha retornat a l’advocada per tancar una versió 

definitiva que es passarà a Vatua l’Olla per a la seva validació i posterior signatura.  

 

Es va fer crida a famílies i hi ha entrat alguna més, i s’ha fet una reunió en que es van crear grups de treball: revisió 

de menús, control de funcionament / auditoria de migdia, Representants de l’AFA a les reunions de migdia, ... 

Dilluns va haver-hi una reunió de Migdia amb Escola i Vatua i Kampi per valorar les 2 primeres setmanes: Hi ha 

340 usuaris fixes menjador respecte els 418 del curs anterior (78 infants de baixa). Amb això, Vatua ha reduït en 

7 el nombre de monitors (de 25 a 18). A Grans i mitjans hi ha monitors referents compartits, pel que en casos, hi 

ha dos monitors per a 3 ambients. 

 

El tema que més preocupa a famílies i AFA és la ratio de monitors a mitjans i grans, doncs s’ha incrementat força. 

Això ocasiona endarreriment entre el servei de plats i moments en que hi ha ambients sense la presència del 

monitor. Es considera que hi ha un dèficit de monitors per a un bon servei.  

Es va presentar (escola)  ahir una petició d’ajudes al CEB per a monitors extra a mitjans i grans. A l’espera de la 

resolució, per veure com procedeix Vatua L’Olla. L’AFA ha donat suport en tot moment a Vatua l’Olla, però 

considerem que han de mantenir la qualitat del servei, perquè els destinataris son els nostres infants.  

Amb tot, es genera una situació incòmoda donat que Vatua L’olla son famílies de l’escola, doncs no hi ha una 

figura externa que pugui fer aquestes funcions de valoració periòdica, control i auditoria. En tot cas sí que es 

valora necessari un mecanisme d’avaluació propi de Vatua l’Olla, que ja porta 5 anys a l’escola.  

S’acorda en Junta per unanimitat que la Comissió es reuneixi de nou amb Vatua l’Olla i demani una justificació 

concreta de la reducció de ratios per les despeses. 
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També es valora si s’està complint el Plec de Condicions del Concurs que es va fer fa 5 anys, doncs al contracte no 

indica la ratio de monitors per infants. 

 
 

3) Estat propostes Extraescolars:  

S’han aprovat les extraescolars al claustre amb 11 abstencions transmetent que la responsabilitat és de les 

famílies (igual que extraescolars a fora). Excepte unes autodescartardes: Anglès i moviment creatiu. 

Per tant, només s’oferiran extraescolars a mitjans i grans (no petits). Tampoc no es podran garantir els grups 

“bombolla”. 

Divendres 2  d’octubre com a molt tard han de sortir les inscripcions (9 oct s’acaba període de demanar beques).  

Quotes: S’acorda procedir, en cas que hi hagi confinament d’algun ambient, que en el moment de les inscripcions 

es notifiqui, en cas de confinament, que es mantinguin les quotes.  

També s’acorda entre Junta i Comissió que si hi ha tancament de l’escola/ confinament total, el proveïdor no 

cobrarà perquè no es realitza l’activitat.  

Inversió en neteja dels espais: Va a càrrec de les extraescolars.  

Proposta: Amb el sou de la Mònica, i de manera excepcional (explicades des del principi) consignar els 20 eur de 

matrícula per a despeses de gestió (el curs passat es retornaven 10 eur dels 20 eur). 

També, i  excepcionalment, es passarà als monitors els telèfons de contacte de les famílies. 

 

S’informa que s’estan fent els càlculs pel retorn de l’import per família de matrícula del curs passat. S’ha de 

comprovar si seran els 10 eur per famílies (que podrien representar, a confirmar, uns 3.220 eur en total). 

 

 

4) Tresoreria: Estat de comptes a 31 d’agost.  

Es presenta estat de comptes: despeses i romanent per preparar el pressupost de curs 20-21 

Hi ha dubtes d’entrades de despeses previstes però que no saben si entraran finalment (factures). Es comenten 

les presents i es demana que les comissions passin les factures pendents el més aviat possible. 

El pressupost 20-21 s’ha de fer de zero i tenint en comptes que és un curs especial i potser deixat partides més 

obertes i no tan associades a les comissions sinó a conceptes (pensar el pressupost amb altra perspectiva). 

 

 

5) Pagament quotes AFA curs 20-21 

S’ha procedit a enviar un mail a totes les famílies de l’AFA (més de les de P3 interessades) avisant que es girarà 

la setmana vinent el rebut de quota, donant opció de pagament en dues parts i per preveure possibles baixes.  

 

 

6) Temperatura i radiació solar (ambients i jardí): Creació Grup motor voluntari per elaborar proposta a aprovar 

abans de març. 

Des de la Comissió de MA i Salut es vol treballar per alleugerir les temperatures a certs ambients i especialment 

a Land art que pateix el  problema de no disposar de res per evitar que entri el sol i la calor que això comporta.  

 

Així com trobar solucions per evitar el sol directe a la pista i al carrer Cartagena, durant les hores i els dies 

calorosos. Estan esperant el retorn del CEB ja que l’escola els ha transmès, tant per escrit com personalment 

durant  la visita, la problemàtica de les temperatures. Es proposa la instal·lació de: ombralls amb malla, plantes i 

ventiladors de sostre.  

Com a idea provisional es vol fer una crida a través del butlletí per demanar a les famílies si disposen de carpes 

blanques mòbils per prestar a l’escola mentre no disposem d’elements per evitar el sol directe. 
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7) Consell Escolar: Traspàs informació. *Es tracta aquest punt a l’inici de la reunió 
 

Es fa un  extracte del Consell Escolar que ha acabat avui i s’enviarà un mail més detallat properament a 
la Junta.  
El Consell escolar aprova extraescolars: Consell escolar: 7 vots a favor i una abstenció (2 vots a favor i 
11 abstencions a Claustre). 
Es trasllada a l’AFA que la responsabilitat és de les famílies perquè no es podran garantir grups 
bombolla. 
S’ha comentat la petició d'algunes famílies al Consell escolar sobre la proposta de Jornada Intensiva, 

però que no es podrà fer per aquest curs, doncs és necessari un debat previ dins de la comunitat 

educativa, una votació posterior i l'OK del Consorci. Convidem les famílies interessades a fer un grup de 

treball, a venir a una junta, a treure el tema al butlletí i assemblea de l'AFA si així ho consideren. 

El Butlletí de l’escola començarà a l’octubre. 
 
 

8) Protocol proves PCR a l’escola 

 
Des de Comissió de MA i Salut es va acordar a una reunió a l’estiu que no es contradiria al Dept. De 
Salut ni a Dept Educació. Dins del Grup hi ha una persona, metgessa, que està donant suport. Aquesta, 
ha pogut contactar a una persona del CEB del Grup de gestió de Covid19 i escoles del CEB, que ha fet 
una incidència transmetent el neguit pel tema de les proves PCR a Escola dels Encants i el fet que no es 
permetés, per part del CAP de referència, l’acompanyament per part de les famílies.  
L’objectiu consensuat de la Comissió de MA és donar recolzament a l’escola per mirar de desencallar 
els problemes que pugui tenir amb el CAP.  
Es comenta que a la Coordinadora d’AFA de l’Eixample han reportat escoles de la Dreta de l’Eixample 
on s’han fet proves PCR a infants a l’escola i han pogut acompanyar les famílies.  
S’esperarà a tenir resposta. 

 
 

9) Altres temes 
 
S’acorda fer un missatge general de l’AFA (mail o Butlletí) recordant el rol de l’AFA com a interlocutor i 
de compartir i tenir més quòrum per a impulsar certes accions.  Així, convidem les famílies amb neguits 
i propostes a posar-se en contacte amb l'AFA per canalitzar les queixes (valorant coordinació de 
contactes per eventuals Grups de Treball, ja que l’AFA és la via de participació i comunicació de les 
famílies dins de l'Escola. 
 
S’acorda que és important i ja urgent actualitzar web AFA: Què fem i quines son les tasques. La Raquel 
farà un quadre d’estructura actual i proposta inicial de canvis, que anirem omplint entre tots i quan 
validem li enviem  a la Marié perquè ho actualitzin es gestors web. 
El quadre de treball compartit està a: 
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=1&dest=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fsprea
dsheets%2Fd%2F1XAygEXRG5d8EnkCosKRWPHOPMQbrBhcCgvoJYRgdEnc%2Fedit%3Fusp%3Dsharing 
 
Es posen dates per a les properes juntes i propera Assemblea: 

 
Propera Junta: dimarts 27 d’octubre 
Propera assemblea:  26 de novembre 

 
 
Es finalitza la reunió a les 22h. 
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