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DATA 23/05/2022 (19h00) - hibrida al despatx de l’AFA i a https://meet.google.com/pnp-ujgf-dgo

ASSISTENTS*

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

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

Marta Pérez (Secretària) Júlia Rubé  (co-Vocal Comissió Migdia)

Biela Parra (representant AFA Consell Escolar del Districte) Soazig Noirault (Vocal Comissió Inclusió i Diversitat)

Marta Rivera (co-Vocal Comissió Migdia) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Bernat Martínez (co-Vocal Comissió Migdia) Norma Pena (Vocal Comissió Festes)

Luciana Michelli (GT Amics i Familiars Músics) Sara Mérida (GT Relacions externes i Repr. Comunitat Mitjans)

Marcel Albornoz (Secretari)

*CONVIDADA: Ariadna, membre de la Comissió de Festes.

PUNTS ORDRE DEL DIA 23/05/2022

1. Aprovació actes anteriors
2. Baixa d’una de les secretaries i presentació del nou secretari
3. Resum darrer Consell Escolar
4. Canals de comunicació de cara al proper curs
5. Novetats festa fi de curs
6. Altres

1. Aprovació de les actes anteriors
S’aproven les actes de les juntes dels dies 06/04/2022 i 10/03/2022

2. Presentació nou secretari
El Marcel Albornoz, pare de la comunitat de mitjans, substituirà a la Sara Abadia en les tasques de
secretaria, que compartirà amb la Marta P..

3. Resum darrer Consell Escolar (17/05/22)
La Claudia no ha pogut assistir a la junta però ens fa arribar el següent resum:

● Canvis en el pressupost (romanent): el romanent s’ha de conservar per poder cobrir els
imprevistos.

● Previsions del retorn a la normalitat pre-Covid (lliure circulació, entrada de les famílies,
extraescolars de P3, etc.): La normalitat s’activarà a partir del curs vinent. En aquell moment
no havia sortit el decret actual que elimina els grups bombolla, però ahir van enviar un correu
des del Consell a l’escola par saber s’aplicarà i, si és així, cóm es farà.

● Seguiment del protocol per pal·liar l'efecte de l'alta mobilitat de l'equip docent sobre la línia
pedagògica de l’escola: Proposta de generar formació per nivells per realitzar una formació
de qualitat que vagi lligada a la línea pedagógica de l’escola.

● Extraescolars: Tot aprovat segons el que va acordar la comissió amb direcció.
● Viaje de sisè: Al proper claustre s’estudiaran les mesures a prendre respecte a aquest tema

de cara al curs que ve, ja enguany s’han produït situacions que han generat malentesos i
desacords. Es va reflexionar sobre la importancia de generar recolzament entre l’escola i les
famílies per poder treure endavant el projecte. Actualment hi ha una actitut a la defensiva.
Cada part fa la seva pròpia interpretació de la realitat. Cal treballar per harmonitzar aquesta
relació i fer ús de l’empatia per assolir grans fites mitjançant la unió i la cooperació.
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● Programes d'innovació i pla de formació de zona: es contemplen diversos tipus de formació.
Uns venen imposats directament per la Generalitat, però d’altres es podrán escollir.

Un dels consellers (no la representant de l’AFA), va plantejar que entre les famílies hi havia la
impressió de que el projecte pedagògic de l’escola s’estava desmuntant. A l’escola li va sorprendre
aquesta afirmació i va argumentar que potser la feina extra generada per la pandèmia havia absorbit
molta energia de l’equip, reduint la seva capacitat de dedicació a temes pedagògics, però que el
projecte es mantenía.
El Bernat demana fins a quin punt aquesta impressió és una opinió personal del conseller en qüestió,
o representa a un grup prou nombrós de famílies com per plantejar-ho al consell. Es suggereix que ho
comprovem llegint l’acta o demanant-li directament, escrivint un correu a l’adreça dels consellers.

4. Canals de comunicació de cara al proper curs
Una de les propostes de la Junta per millorar els canals de comunicació, l’app, no s’ha pogut
implementar gaire degut la feina extra generada per la crisi del servei de monitoratge.
No obstant, ens n’adonem que l’app no podrà convertir-se en un canal de comunicació únic, ja que hi
haurà famílies que no se la descarregaran (si no són de l’AFA o no fan extraescolars, per exemple).
S’hauràn de conservar els grups de Whatsapp.
També veiem poc probable que Xalant accepti utilitzar-la per les seves comunicacions. No obstant,
l’app alliberarà de responsabilitat a les mares encarregades de cada activitat extraescolar (llistats diaris
d'assistència, per exemple).
No veiem clara la conveniència d’utilitzar l’app com a via de comunicació si no serveix per concentrar
els canals. Tot i així, coincidim que el problema no és que hi hagi molts canals, sinó que les famílies no
saben a quí dirigir-se quan tenen un problema.
La Marta U. afegeix que el butlletí no és una eina operativa per l’AFA, ja que de vegades no pot encabir
totes les nostres propostes de notícies, per espai, per temàtica o per terminis d’entrega. La Marta P.
recorda que el butlletí arriba a totes les famílies, no només a les de l’AFA.
La Cinthya opina que la gestió i la comunicació de les acollides hauria de passar obligatòriament per
l’app. La Raquel ho veuen poc viable ja que amb la Mónica van comprovar que hi ha tantes modalitats
d’acollida que no es poden configurar totes.

5. Novetats festa fi de curs
La Maga, l’Ari i la Norma estan organitzant les festes. Hi ha l’idea d’avançar l’horari de la de Petits, per
no coincidir amb Mitjans i Grans. La proposta per Mitjans i Grans és una festa de l’espuma i necessita
una estona de muntatge. Per Petits s’ha pensat bombolles, jocs d’aigua, etc. Hi haurà escenari i equip
de so perquè els infants facin els seus espectacles (qui vulgui), que poden preparar als ambients amb
les mestres. Les propostes encara s’han de presentar a l’escola.
També proposen muntar una barra per recollir diners pel viatge de 6è, tot i que encara no s’ha
plantejat a 6è. La recaptació també es pot passar als de 5è. La Cinthya pensa que caldria esperar a
conèixer les decisions que es prenguin al claustre abans de començar a planificar accions pel viatge del
curs vinent. La Soa creu que, tot i que l’escola i les famílies han de parlar abans de decidir res, alguna
cosa es farà, així que és bona idea fer la barra per 5è per començar a engrescar a tothom. La Raquel
recomana que no es prenguin decisions unilaterals i recorda que està prohibit vendre alcohol dins de
l’escola.

6. ALTRES
● Cal comprar un ventilador pel despatx.
● Extraescolars: La Cinthya i la Raquel s’han reunit amb la Rut per entendre millor la dinàmica i

les tasques que comporta la comissió (planificació anual, altes, baixes, canvis, imprevistos
d’espais i horaris, etc). La Raquel ens fa conscients de que no fem un seguiment de la qualitat
i la línea pedagògica de les extraescolars. Només ens podem fer una idea en funció de la
quantitat d’infants que s’apunten a cada una de les activitats. La Mònica es podria encarregar
de la coordinació pedagògica, ja que ara fa més hores. Caldria afegir a un altra persona de
Xalant perquè controlés les entrades i sortides dels infants d’extraescolars i els imprevistos?
Ho pot fer el monitor/a a càrrec de l’acollida? Cal fer una reunió amb la comissió.

● Migdia: La Júlia comenta que la comissió es va reunir el dia 4 i ens fa un resum de la
intervenció de la Laura Sau:

2 / 3



Barcelona, 23/05/2022

Vatua planifica cada any la viabilitat del servei pel curs vinent. Amb la crisi global, els
proveïdors no s'atreveixen a tancar preus. Mai havia passat. Es preveuen pujades del 20-30%.
També hi ha hagut una necessària reforma laboral al lleure, amb pujades de salaris amb
efecte retroactiu des de gener, que Vatua no contemplava. Es preveu que la Generalitat
consideri un augment als preus de migdia per compensar la situació.
Segons la Laura, el contracte de l'AFA amb Vatua, amb el que no acaba d’estar d’acord, no
contempla aquesta possible pujada de preus. La Laura demana que la comissió recolzi a
l’empresa en cas de pujada oficial. També vol que la comissió traslladi aquesta demanda a la
Junta, perquè el recolzament a Vatua sigui de part de tota l’AFA i així ho transmeti a les
famílies.
La Marta R. aclareix que a Vatua li preocupa que pugin els preus i, com que no volen ni poden
abaixar la qualitat (per contracte), entrin en situació de col·lapse. També ens explica que ha
demanat a Vatua un desglossament acotat de les partides del servei per entendre millor la
situació en cas de pujada de preus.
Respecte al recolzament de la Junta, una part opina que Vatua és una empresa i no ens pot
demanar solucions als seus problemes financers. Recordem que Vatua disposa de 2000€ en
concepte de donació solidària per part de l’AFA, que pot dedicar a allò que consideri oportú,
tal i com es va ratificar en assemblea. D’altra banda, el preu límit del servei l’estableix la
Generalitat, l’AFA no està legitimada per apujar-lo per sobre d’aquest límit.
La Marta R. considera que no és el moment de dedicar-hi més temps a aquesta demanda de
Vatua, ja que encara no s’han produït cap de les situacions que es plantegen.
La Cinthya recorda a la Junta que el contracte entre l’AFA i Vatua es va signar de mutu acord,
així com l’adenda posterior a la crisi del servei. També recomana a la comissió que Vatua deixi
aquesta mena de desacords en mans del GT format exclusivament per a les tasques
d’auditoria del servei, que compta amb l'assessorament dels gestors i els advocats. La Cinthya
i la Raquel han tingut aquesta mateixa tarda una reunió amb el GT, on han traspassat tot
l’històric de la signatura del contracte i la resta d’informació referent a la gestió del servei. El
GT i la comissió hauràn d’organitzar-se de manera que no es trepitgin les funcions de
cadaescú.

● Preparació de l’assemblea de tancament de curs. Es decideix fer-la mixta. La Marta P. es
queixa de que fer-la mixta suposa un esforç afegit ja que no disposem de prou mitjans
tècnics. Això ens genera bastant estres i a sobre hem de rebre les queixes de les famílies. Tot i
així, és evident que és la fórmula que millor funciona en termes d’assistència. Ens plantegem
una inversió en infraestructura tècnica per millorar les emissions virtuals. Temes a tractar:

- Estat actual de l’espai migdia
- Estat dels pressupostos
- Objectius assolits i pendents de les comissions
- Projectes de cara al curs vinent: App, activació Comissió TIC, remodelació

Comissió Biblioteca, etc.

La reunió finalitza a les 21:10 h.
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