
Barcelona, 01/02/2022

DATA 01/02/2022 (19h00) - En línea https://meet.google.com/zjp-qicy-hfo

ASSISTENTS

Raquel Freixes (Presidenta) Blanca Sánchez (Vocal Comissió MAiS)

Marta Uriel (Butlletí) Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Comunitat Grans)

Marta Pérez (Secretària) Claudia Toro (Representant Consell Escolar i Comunitat Petits)

Marta Rivera (Vocal Comissió del Migdia) Norma Pena (Vocal Comissió Festes)

Irene González (Tresorera) Soazig Noirault (Vocal Comissió Inclusió i Diversitat)

Anna Batlle (Vocal Comissió del Migdia)

PUNTS ORDRE DEL DIA 01/02/2022

1. Aprovació acta anterior.
2. Preparació Assemblea Extraordinària 09/02/22.
3. Estat de les Comissions.
4. Altres

1. Aprovació acta anterior.

Queda esmenada i aprovada l’acta anterior.

2. Preparació Assemblea Extraordinària 09/02/2022

Es farà en línia. Es convoca per tractar dos punts que requereixen la ratificació dels socis mitjançant votació.

L’ordre del día serà:

1. Nova Comissió del Migdia, objectius i pressupost:

- L’Anna Batlle i la Marta Rivera exposaran els objectius de la comissió, les diferents activitats

proposades pels GT i el seu cost.

- Un representant del GT Migdiada explicarà les diferents opcions proposades a l’escola, la que s’ha

consensuat finalment i com s’està desenvolupant. L’Anna parlarà amb el GT per trobar un portaveu, si

no troba ningú, ho explicarà ella.

- Es votarà el pressupost de la nova Comissió del Migdia (recordar normativa votació).

2. Nova eina per a les gestions de l’AFA: l’aplicació Miampa

- La Raquel explicarà tots els detalls i farà una mini-demo en directe.

- Es votarà.

La Soa atendrà el canal de WhatsApp pels dubtes tècnics.

La Marta Pérez farà el PowerPoint de la presentació, la comunicació als socis (correu, cartells, WhatsApp),

administrarà la sessió de Meet (permisos per entrar, silenciar micros, presentació, etc) i prendrà l’acta.

3. Estat de les Comissions

La Raquel explica que divendres passat es va reunir amb l’escola i van comentar que les comissions estan

“adormides”. En el cas de les comissions mixtes, l’escola admet que els seus representants també es reconeixen
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en aquest estat. Es van donar un termini de tres setmanes per tornar-se a trobar i presentar propostes, tant per

part de l’escola com de l’AFA.

La Raquel demana iniciatives per part de les comissions, tant de propostes com de dinamització.

La Soa exposa que a Inclusió i Diversitat hi ha poca motivació, tant per per part de les mestres com de les

famílies, però que ja han quedat per fer una reunió i posar sobre la taula quina és l’energia que hi poden

dedicar. Les mestres estan sobrepassades per la càrrega de treball afegida per la pandèmia i no els resta

energia per dedicar a les comissions. També considera que el tipus de tallers de racisme i sexualitat que la

comissió proposa habitualment ara no venen al cas, ja que hi ha altres prioritats. Proposa activitats que tractin

l’acompanyament de la gestió emocional i els conflictes de comunicació amb les famílies pel tema Covid. Vàries

assistents constaten un clima de conflictes entre famílies i amb l’escola, tensió als grups de WhatsApp, etc. És

un moment on hi ha moltes famílies confinades, les famílies també estan esgotades. S’acorda que la Comissió

d’Inclusió i Diversitat i la de Convivència uneixin energies, treballin juntes aquest tema i preparin alguna

proposta per a la propera reunió amb l’escola (d’aquí tres setmanes).

La Raquel troba a faltar oportunitats de trobada amb les famílies, entre les famílies i amb les mestres. Pensa

que aquest fet és part del problema de comunicació i de tensió a l’escola.

La Raquel vol que ens marquem uns objectius per a dinamitzar trobades: potser cal un altre any de descans, o

fer un terme mig, però cal establir unes expectatives per a aquest curs. L’escola s’hauria d’obrir.

La Marta Rivera diu que potser no està arribant prou informació a les famílies. Per exemple, la crida per a la

comissió de festes. Es comenta que potser caldria una crida més concreta, per atendre tasques específiques de

cada festa. La Marta diu que potser el butlletí no està arribant. La Raquel pensa que és un problema de format

perquè les newsletters ja no les llegeix ningú. L’Anna Batlle puntualitza que això passa a tot arreu, a la seva

escola també, i és fruit d’un esgotament general causat per la pandèmia. És un problema social a resoldre.

La Raquel diu que una possibilitat per restablir llaços amb l’escola és intentar implicar les mestres al tall de la

revolta, i que aquestes impliquin els infants.

Sorgeix la idea de fer alguna activitat de Carnestoltes aprofitant el tall (es pot avançar l’horari): catifa vermella i

desfilada, capgrossos, rua, engalanar el carrer, regalar crispetes, batucada… Els berenars de 6è es poden afegir

a la festa oferint especialitats “carnestolteres”. La Raquel escriurà un correu a l’equip directiu amb la proposta.

4. Altres

- La Marta Rivera proposa parlar amb els candidats al Consell que no van sortir escollits perquè entrin a

l’AFA i ens ajudin. La Marta Uriel contactarà amb algun d’ells i li proposarà la co-secretaria de cara al

curs que ve, ja que la Sara Abadía ja no estarà a l’escola.

- Hi ha 2 monitores de Kampi ki Pugui que no han cobrat el sou del mes de desembre. Sembla que és un

problema administratiu però encara no s’ha solucionat. La Raquel hi estarà a sobre.

- El dia 3 de febrer Kampi homologa el casal d’estiu. La Raquel exigirà el dossier amb la proposta del

casal perquè altres anys les famílies han detectat molta improvisació a les activitats. Hi ha

contradiccions entre els monitors i la direcció de Kampi sobre l’organització, els materials i la

realització dels casals. El dossier pot ser una eina per comprovar que està passant.

- El dia 24 de febrer Kampi té la darrera reunió amb BCN Activa. La Raquel intentarà reunir-se la

setmana del 21 amb ells per actualitzar l’estat dels comptes.

- Consell escolar: la Claudia fa un resum de la darrera reunió:

○ Es va presentar el pressupost de l’escola. Estan invertint el romanent de la pandèmia en

comprar mobles.

○ Hi ha una nova tècnica de l’ajuntament que anima l’AFA a demanar subvencions per a

projectes. La Raquel diu que ella ho va fer un any: és tanta feina que no compensa, però si

algú ho vol intentar, endavant.

○ Han creat una adreça de correu perquè les famílies puguin comunicar-se amb els seus

representants al Consell. Ho publicaràn al butlletí.
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○ Proposen que l’AFA col·labori en la formació de les mestres que arriben noves a cobrir les

baixes: de vegades la seva manera de treballar és incoherent amb la línia pedagògica de

l’escola. Suggereixen que la Comissió de Convivència podria acompanyar a aquestes mestres.

També elaborar un escrit on s’expliqui el projecte de l’escola que s’entregui a les mestres

quan arribin.

○ Extraescolars per a la Comunitat de Petits: s'estan planejant pel curs vinent, inicialment per

P5, potser també per P3 i P4.

La reunió finalitza a les 20:15
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