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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)

Rut Valls (Vocal Comissió Extraescolars) Norma Pena (Vocal Comissió Festes)

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

Anna Batlle (Vocal Comissió Migdia) Cinthya Vilafaña (Vicepresidenta)

Magalí Szalardi (Vocal Comissió Comiat 6è) Luciana Michelli (GT Familiars i Amics Músics)

Sara Mérida (GT Relacions externes i Repr. Comunitat Mitjans)

PUNTS ORDRE DEL DIA 16/02/2022

1. Aprovació acta anterior.
2. Extraescolars petits
3. Festa Carnestoltes
4. Plec de condicions del servei de menjador.
5. Reactivació de les comissions (seguiment).
6. Feedback reunions externes: districte, Glòries, FAVB, superilla, Tram, Coordinadora.
7. Altres: acollida i casal.

1. Aprovació acta anterior.
Queda esmenada i aprovada l’acta anterior.

2. Extraescolars petits
La Raquel fa un resum dels antecedents en quant a l'oferta d’extraescolars dels darrers cursos, com ha
estat afectada per la pandèmia i la postura pedagògica de l’escola, que l’AFA recolza. També recorda
que, tal i com es va exposar a l’assemblea del novembre, el propòsit de la Comissió d’Extraescolars és
recuperar la majoria d’activitats ofertades abans de la pandèmia quan les restriccions ho permitin. Un
altre dels objectius és redactar un document on quedi reflectida l'organització, la regulació i la postura
pedagògica de l’escola respecte les activitats extraescolars.
La Claudia fa constar el malestar d’algunes famílies de la comunitat de petits arran la manca d’oferta
pels infants d’aquesta comunitat, malestar que ja va quedar palès a l’assemblea del novembre i que
també s’ha traslladat al Consell Escolar. Aquestes famílies van decidir realitzar una enquesta a la
Comunitat de Petits per tal d’obtenir dades objectives. A l’enquesta van contestar 92 famílies. Només
dues es van manifestar en contra de les extraescolars per petits. La resta es va manifestar a favor i van
presentar propostes. La proposta més votada va ser piscina. La segona més votada va ser anglès,
empatada amb psicomotricitat.
La Claudia, com a representant de la Comunitat de Petits, va transmetre a la Rut els resultats de
l’enquesta per tal de que la Comissió d’Extraescolars els tinguin en consideració a l’hora de planificar
de les activitats pel curs vinent i de redactar el document.
La Rut transmet a la Clàudia que la Comissió no està d’acord amb la manera en que han actuat les
famílies de la Comunitat de Petits, ja que ha estat poc solidària envers el treball que desenvolupen.
Detalla el volum de feina que suposa la gestió de les activitats, incrementat per la pandèmia, i insisteix
que la Comissió sempre ha estat oberta a suggeriments i ha escoltat i incorporat totes les famílies que
han sol·licitat participar-hi. També recorda que les decisions respecte a les activitats sempre han de
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passar per l'aprovació de les mestres i del Consell Escolar. D’altra banda, la Comissió ja tenia previst
realitzar una enquesta d’aquest tipus i el fet que s’hagi organitzat de manera independent per part
d’aquest grup ha creat confusió entre les famílies.
La Claudia explica que la intenció d’aquest grup mai ha estat passar per sobre de la Comissió i que tot
plegat és un malentès degut a que són nous a l’escola i no coneixen el funcionament i la manera de
procedir en aquests casos. La Cinthya comenta que a ella si que li sembla encertat que aquest grup
hagi pres la iniciativa i s’hagi organitzat per demanar el que considera necessari, ja que això és el que
es fomenta des de l’AFA.
La Rut comunica que, un cop reunida, la comissió s’ha ratificat en que les activitats per petits es
reprendran quan els protocols de la pandèmia ho permetin. A partir del curs que ve està previst
ofertar per a petits:

- Moviment creatiu per a tots els cursos (per P3 a partir del 2n trimestre).
- Piscina i Tasta-Esports per P5.
- Activitats familiars (per restablir vincles, cal organitzar-les).

La Raquel recorda que per aquest curs no és possible ofertar cap activitat per petits al jardí ja que està
ocupat totes les tardes amb les extraescolars de mitjans i grans. També remarca que les famílies que
han manifestat la necessitat d’activitats per a petits hauran d’involucrar-se activament en la seva
gestió. La Claudia afirma estar d’acord amb la proposta, que transmetrà a la comunitat.

3. Carnestoltes
La Norma confirma la batucada. L’equip de música el posa MAiS i la comisió de 6è ja està preparant
berenars carnastolteros. La Maga proposa vendre l'estoc de material antic amb el logo d’Encants (gots
i samarretes).  És una bossa gran que fa nosa al despatx. S’ha de revisar i netejar. La Luci s’ofereix a
ajudar a la Maga.
La Marta Uriel proposa convocar una família de cada ambient perquè ajudi a muntar i acompanyar. La
Raquel diu que ho demanaran les mestres.
Es col·locaran banderoles de paper, cal revisar les de tela. La Maga proposa recuperar la tradició:
demanar a cada família de petits que porti un triangle de tela i que algú de cada ambient els cusi un
biaix (el pot comprar l’AFA). És una manera de fer comunitat. A partir del curs vinent? La Maga ja no hi
serà…

4. Plec cond menjador.
Demà 17/02  la Raquel i la Cinthya es reuneixen amb Vatua i Kampi. Ens explicaran els resultats
properament.

5. Reactivació comissions (seguiment)
Pendent

6. Feedback reunions externes: districte, Glòries, FAVB, superilla, Tram, Coordinadora
- La Sara comenta que a la reunió sobre les obres del tramvia per la diagonal no s’explica cap

novetat que no aparegui al butlletí de notícies de l’Ajuntament. Les obres començaran el 6 de
març, es faran per trams i no hi haurà talls de trànsit. La Céline pregunta si es podrà passar en
bici, la Sara diu que si. Les obres duraran 21 mesos però el tram encara trigarà un temps en
circular. El carril bici estarà segregat. La Sara va demanar si s’aprofitaria per pacificar el carrer
Consell de Cent però no va rebre resposta.

- Consell de barri: tema central entorns escolars. Es demana:
○ Solucionar el tema de l’amiant.
○ Aplicar la  pacificació del carrer Consell de Cent en aquest mandat.
○ Segregar el carril bici.
○ Fer el carril bici de Consell de Cent d’una sola direcció (ara que ja funciona el

d’Aragó).
○ Millorar semàfors, jardineres, contaminació i velocitat vehicles (sancions, radars i

bandes).
○ Millorar les àrees de joc i augmentar els metres quadrats de joc disponibles per a

cada infant.
- Coordinadora AFAs eixample: Els temes centrals que s’estan treballant actualment fan

referència a inclusió i diversitat: matrícula viva, places de NEE, etc. La Sara no va poder
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assistir a la darrera reunió, no està seguint el tema perquè no dóna a l’abast. Demana
informació sobre les places NEE de l’escola, però sembla que és informació confidencial. La
Marta Uriel proposa fer una crida al butlletí per si hi ha alguna família interessada en assistir
a les reunions per fer el seguiment d’aquestes qüestions. Li demana a la Sara si hi ha
documentació disponible per posar-los al dia.
La Marta també demana si la Coordinadora farà seguiment de la preinscripció als instituts.
Sembla que no. El grup d’instituts del barri tampoc està actiu des de l’estiu. La Sara comenta
que hi ha polèmica perquè totes les AFAs recolzen que tots els instituts siguin equivalents
menys nosaltres. Es puntualitza que nosaltres també recolzem l'equivalència respecte als
mitjans i la qualitat de l’ensenyament, però no en quant als mètodes, ja que creiem que cal
donar continuïtat a la línia pedagògica de l’escola.
La Maga vol saber perquè es va abandonar el projecte institut-escola i què podem fer com a
AFA per a tornar-lo a impulsar. La Luci pensa que es van concentrar les energies en
aconseguir l’Angeleta Ferrer, perquè es veia més factible a curt termini. La Maga i la Luci
pensen que cal recuperar el projecte ja que és l'únic que garanteix una continuïtat real i que
cal reprendre la lluita perquè els esforços dedicats no es perdin.
Calculem que en pocs anys hi haurà una gran demanda al barri d’educació secundària
continuadora de l’escola activa, ja que s’ajuntaran les promocions d’Encants, Gaia i 9 Graons.
Estem d’acord que cal la implicació de l’equip directiu. La Raquel explica que actualment no
tenen capacitat per dedicar-se a aquest tema. L’Anna opina que hem d’unir-nos amb les AFAs
i les direccions de les altres escoles i plantejar aquesta reivindicació com a una demanda
social. Hem d’unir-nos i fer palès que no hi ha prou places i que el barri necessita un nou
institut (a banda de l’Angeleta). La Blanca diu que es podria fer una comissió amb aquesta
finalitat, com la que es va fer per l’Angeleta.
La Maga i la Luci també recorden que el sistema de puntuacions és totalment arbitrari i no té
en compte la realitat de les famílies, del barri i de les escoles. També és pervers pels infants
que no saben a quin institut aniran fins a l’últim moment, amb l’angoixa que això suposa tant
per ells com per les famílies.
La Sara diu que a la propera reunió exposarà totes aquestes qüestions.

- Assemblea de l’aFFaC: Es farà properament, la Raquel no podrà anar, demana si algú pot
assistir. Hi intentarà anar la Cinthya.

7. ALTRES: ACOLLIDA i CASAL
La Claudia ens informa que les famílies de la Comunitat de Petits li han traslladat moltes queixes
respecte la qualitat del servei d’acollida. Consideren que és un servei poc dinàmic, un “pàrquing” per a
infants. La Luciana li explica que mai s’han fet activitats dirigides ja que això entra en conflicte amb la
línea pedagògica del centre, que es basa en l’oferiment de propostes perquè els infants escullin
lliurement. Creu que potser caldria ampliar i millorar la qualitat de les propostes i els materials. La
Raquel considera que això no es incompatible amb dinamitzar l’acollida. La Cinthya hi està d’acord
amb que actualment l’acollida és un pàrquing amb un adult que supervisa, però no acompanya. Totes
pensem que la motivació de la persona al càrrec és clau perquè l’activitat funcioni.
Com a client, l’AFA ha de transmetre a l’empresa les reclamacions de les famílies i demanar que millori
la qualitat servei:

- Ampliant i millorant les propostes i el material.
- Oferint alguna activitat dirigida en la que puguin participar els infants que vulguin.
- Reemplaçant els monitors poc motivats. Respecte això últim, som conscients que el sector es

precari i que els sous no ajuden, però pensem que és important seleccionar monitores amb
vocació.

La Claudia opina que si l’acollida millora, és possible que disminuexi la demanda d’extraescolars per a
petits, ja que les famílies consideren que amb el servei d’acollida actual l’escola no està garantint una
conciliació de qualitat.
La Norma apunta que el casal d’estiu també necessita millores perquè respon a aquest mateix model
de pàrquing per a infants.
La Raquel proposa que les  famílies de petits s’impliquin per tirar endavant totes aquestes
reclamacions de millores. Muntar un nou GT? La Claudia ho comentarà a la comunitat.

La reunió finalitza a les 21:15
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