
ACTA de la 1a Assemblea de sòcies i socis de l’AFA del Curs 2021-2022

Data 04 de novembre de 2021 a les 18h30
Assistents 80 famílies

Ordre del dia 1. Benvinguda i presentació de la junta 2021-2023.
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: data 10/06/21, curs

2020/21 (votació).
3. Comissions i grups de treball: presentació i objectius.
4. Presentació del pressupost de l’AFA pel curs 2021/22 (votació).
5. Altres temes:

- Espai migdia (situació monitoratge, contracte servei
menjador i migdiada comunitat petits).

- Extraescolars comunitat petits
- Viatge de 6è

6. Torn de paraula

1. Benvinguda i presentació de la junta 2021-2023.

La Raquel Freixes, presidenta de la nova junta es presenta i explica que l’AFA s’ha
renovat i que en aquesta assemblea les noves vocals donaran a conèixer la formació i
els objectius proposats per les comissions i els grups de treball.
La Raquel dóna la benvinguda als assistents presencials i als virtuals i celebra l’èxit
d'assistència, propiciat pel fet d’oferir les dues modalitats de participació. Adverteix que
és la primera assemblea híbrida de l’AFA i demana disculpes i paciència pels
problemes tècnics que puguin sorgir.
Agraïment especialment a les famílies que han fet l’esforç d’assistir de manera
presencial, després d’un any i mig d’assemblees online per raons sanitàries (Covid).
Explicació de les normes de participació i el funcionament de les votacions presencials
i online i repàs de l’ordre del dia.

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: data 10/06/21, curs 2020/21
(votació)

https://escoladelsencants.cat/images/2020-2021/ELS%20ENCANTS/ACTA%202a%20
ASSEMBLEA%20AFA%20CURS%2020-21_10062021%20%281%29.pdf

Es realitza la votació i s'aprova l'acta de l’anterior assemblea per:
- 84 % vots a favor
- 15 % vots en contra
- 2 % vots en blanc

3. Comissions mixtes i Grups de Treball: Presentació de membres i
objectius del curs 2020-2021

Les comissions presenten els membres i els objectius del curs i les seves propostes
pressupostàries1. Es destaquen les següents qüestions:

1 Veure detall i informació completa de cada comissió a l’Annex (presentació compartida online i
presencialment a l’assemblea).
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Comissió de Migdia:

L’Anna Batlle explica que fa uns dies la Magalí Szalardi va passar el relleu de la
vocalia a un nou equip format per tres mares de l’escola. La Magalí és mare de 6è i
passa a ser vocal de la Comissió del comiat de 6è, fins ara vacant.

L’Anna, junt amb la Júlia Rubé i la Marta Rivera, assumeixen una comissió complexa i
amb molts reptes per endavant, alguns dels quals s’exposaran al punt 5 de l’ordre del
dia. La nova vocalia es reunirà per primera vegada amb la resta de la comissió la
setmana vinent per acabar d’establir els objectius del curs. Conviden les famílies a
assistir i participar en aquesta primera reunió.

Comissió de Medi Ambient i Salut i Grup de Treball de l’Amiant:

Es remarca el tema de l’amiant. La Blanca Sánchez i la Bea Beza citen el correu enviat
a les famílies sòcies i explica l’informe adjunt al correu, exposant la gravetat de la
situació. Convida les famílies a implicar-se entrant al grup de Whatsapp Amiant i fa
una crida a la participació a les properes accions de protesta que es faran coincidir
amb la revolta escolar.

La Céline Stella explica la resta de projectes de la comissió (pacificació C/ Consell de
Cent, renovació elements de joc del jardí, etc) i justifica la despesa prevista. Es
comenta també la proposta del BiciBús (sense cost).

Una assistent demana que es concretin les solucions pressupostades respecte a les
ombres. La Céline precisa que tan sols es preveu una solució provisional per l’ambient
de Landart. El Sergio Ardila, present a la sala, explica que es tracta d’un tendal
translúcid subjectat amb cables que s’instalarà a la terrassa. De moment no hi ha cap
projecte per augmentar les ombres del jardí.

El pressupost inclou la contractació de serveis de jardineria. Una altra assistent
proposa que es realitzi a través d’una fundació que es dediqui a la reinserció laboral de
persones en risc d’exclusió, tal i com s’havia fet en cursos anteriors.

Una altra assistent demana que s’ampliïn les places d’aparcament de bicicletes al
voltant de l’escola. Les vocals contesten que la comissió estudiarà l’estat de la qüestió.

Comissió d'inclusió i diversitat:

La Soazig Noirault explica que encara que els objectius de la comissió no han variat,
s’ha demanat un increment de pressupost ja que el curs passat es van quedar curtes.

La Soa anuncia la formació d’un nou Grup de Treball de famílies monomarentals. El
grup neix sota la iniciativa i la demanda de mares, tot i que s'estudiarà incloure a pares
en situació de monoparentalitat si així ho soliciten.

El concepte principal que treballaran aquest curs serà el racisme. Faran tallers per a
totes les comunitats. Respecte als tallers de sexualitat, les mestres de petits han rebut
una formació ja que els alumnes d’infantil no fan aquests tallers.

La Soa fa una crida per animar les famílies a liderar un projecte centrat en els infants
amb necessitats especials. Una mestra s’ha oferit a fer-ne el seguiment i
l’assessorament, però l’escola sola no ho pot tirar endavant.

Una assistent pregunta si es faran tallers sobre violència masclista. La Soa contesta
que no s’ha previst cap taller específic sobre el tema, però que als tallers de bullying
es tracten tots els tipus de violència, inclosa la de gènere.
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Comissió de Convivència:

La Mar Castellví explica que encara no s’ha pogut reunir tota la comissió però que la
vocalia s’ha trobat amb les mestres que en formen part. Han acordat que durant
aquest curs es redactarà el pla de convivència de l’escola, en el que la comissió tindrà
un paper actiu. Es faran una sèrie d’enquestes entre famílies i alumnes per fixar els
eixos principals del document.

La xerrada d’aquest curs girarà entorn a la relació entre iguals i la gestió de conflictes,
tot i que encara està per acabar de decidir.

També treballaran la creació d’una xarxa de comerços amics als quals els infants
puguin acudir com a punts de referència segurs en el camí escolar.

Finalment, participaran en el projecte de la Superilla de la Sagrada Família i
desenvoluparan activitats per a contrarestar els efectes negatius de la pandèmia en
l’entorn social.

La Mar comenta que la data de la primera reunió general de la comissió es publicarà al
butlletí i convida totes les famílies interessades a participar-hi.

Comissió de Biblioteca

En absència de les vocals, la Raquel informa que l’escola vol donar un nou enfoc a
aquesta comissió, més centrat en la literatura i no tant en la biblioteconomia. L’escola
entén que les tasques de catalogació en les que la comissió ha centrat els seus
recursos durant els darrers cursos no acaben de ser funcionals. A banda d’això, les
vocals de la comissió són mares de 6è i cal un relleu. La Raquel fa una crida a les
famílies que vulguin engrescar-se amb temes literaris i d’il·lustració.

Comissió del comiat de 6è

La Magalí Szalardi explica que la comissió està formada per una mare de cada
ambient de la Comunitat de Grans. Malgrat el curs va començar amb sèries reticències
per part de l’escola respecte al viatge, sembla que s’ha pogut reconduïr la situació
gràcies al resultat dels sondejos entre els infants i el diàleg amb les famílies.

La Maga explica que intentaran portar a terme activitats en el pati per recaptar fons,
berenars saludables, etc, sempre que les restriccions Covid ho permetin. També estan
començant a recopilar idees per l’acte de comiat.

Comissió d’extraescolars

La Rut Valls fa una crida al relleu en aquesta vocalía, que comparteix amb la Sol
Kliczkowski des de fa molts anys i que comporta un gran volum de feina. Durant
aquest curs s’imparteixen 10 activitats en horari extraescolar, a les que assisteixen 55
infants.

La Rut explica que la comissió està formada actualment per 11 mares. Cada una
s’encarrega de gestionar una de les activitats i compten amb el suport administratiu de
la Mònica Saura. La comissió s’autofinança amb les quotes. Si resta romanent a final
de curs es reinverteix en material esportiu i de lleure que acaba revertint en l’escola ja
que és compartit.

Durant aquest curs la comissió redactarà un document sobre l’organització i la
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regulació de les activitats. La Rut puntualitza que, com la comissió és mixta, el
document s’elaborarà conjuntament amb l’escola.

Grup de Treball de Relacions externes

En absència de la Sara Mérida, la Raquel explica els fòrums on participen les
representants del GT, destacant la seva trajectòria en qüestions decisives per l’escola
com l’IES Angeleta Ferrer i el desenvolupament urbanístic de l'entorn de Glòries
(gratacels).

Grup d’Amics i Familiars Músics

La Luciana Michelli fa una presentació del GT per les noves famílies de l’escola,
convidant-les a participar. Explica els efectes desastrosos de la pandèmia per a la
majoria de les activitats del GT i la seva voluntat de recuperar els concerts per les
comunitats, els concerts sorpresa i el cor Entrecants. També hi ha un projecte
d’acostar l’òpera en petit format a l’escola.

Comissió de Festes

La Raquel explica que la comissió es va perdre per culpa de la pandemia però que cal
recuperar-la. Com l’escola vol fer 3 festes a l’any per comunitat, convindria que la
comissió es reconstruís amb famílies de totes les comunitats.

Comissió TAC

Comissió de Comunicació

4. Presentació del pressupost de l’AFA pel curs 2021/22 (votació).

La Cinthya Villafaña, tresorera de la junta anterior i actual vicepresidenta, presenta el
tancament del pressupost del curs 2020/21. Es tracta d’un pressupost atípic elaborat
en un context d’incertesa per la Covid. Es van proposar partides i conceptes genèrics i
flexibles que es poguessin anar ajustant a les necessitats generades per la pandèmia
i a l’hora a les activitats permeses per les restriccions.

La Irene González, l’actual tresorera, presenta el pressupost pel curs 2021/22. Explica
que es tracta d’un pressupost excepcionament alt, degut a que moltes de les activitats
previstes pel curs passat no es van poder portar a terme a causa de les restriccions.
La Irene comenta que s’ha animat a les comissions a recuperar projectes antics,
anteriors a la pandèmia.

La Cinthya fa una crida a les famílies que encara no han pagat la quota de l’AFA ja que
aquest curs s’han trobat molts impagats. Els rebuts tornats suposen una despesa
afegida per l’AFA.

Una assistent pregunta sobre la partida “vetlladors”. La Raquel explica que és una
partida que demana l’escola i la dedica a pagar vetlladors per a infants amb
necessitats especials dins de l’horari lectiu. La Raquel aclareix que aquesta partida
s’ha reduït dràsticament respecte a cursos anteriors per tal d’evitar la concertació
encoberta de l’escola pública. No obstant això, i atès que aquest curs hi ha hagut un
increment d’infants amb aquestes necessitats, l’AFA ha decidit mantenir-la.
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En aquest punt, un assistent demana la paraula com a portaveu de 15 famílies de la
Comunitat de petits. Entrega a la Raquel un document i li demana que el llegeixi en
veu alta per a tots els assistents.

El document2 és una demanda de recursos econòmics perquè es pugui recuperar la
migdiada a la comunitat de petits. Es tracta d’una de les activitats perdudes a causa de
la pandèmia.

La Raquel reconeix que és una necessitat física bàsica pels infants de petits i es
solidaritza amb l’angoixa de les famílies. També explica tots els esforços que l’AFA a
invertit per reconduir aquest tema, malauradament sense èxit. Puntualitza però que no
només manquen recursos humans per poder adaptar la migdiada a les restriccions,
sinó que també hi ha un problema d’espai. Els assistents afirmen que es tracta
únicament d’un problema de falta de monitors i sol·liciten una modificació del
pressupost perquè els pagui l’AFA. La Cinthya i la Irene justifiquen amb xifres la
impossibilitat de portar a terme aquesta demanda.

Un assistent remarca que es produeixen incongruències amb les restriccions en altres
activitats, com per exemple a l’acollida, i demanda a l’escola i a l’AFA una resposta
raonada, fonamentada i per escrit respecte a la migdiada.

La Raquel proposa a les famílies afectades treballar conjuntament amb la Comissió del
migdia per trobar una solució i les convida a la reunió convocada per la propera
setmana. L’AFA els suggereix la formació d’un GT que elabori una proposta de
pressupost incloent-hi una partida “migdiada”. En aquest cas, es convocaria una
assemblea extraordinària per modificar el pressupost presentat, que es procedeix a
sotmetre a votació amb el següent resultat:

- 92 % vots a favor
- 4 % vots en contra
- 4 % vots en blanc

Queda aprovat el pressupost 21/22 de l’AFA.

5. Altres temes:

- Espai migdia:

Situació del monitoratge: La Raquel informa de les irregularitats comunicades a l’AFA
pels monitors de KkP (impagaments i retrasos) i de tot el procés dut a terme per l’AFA:
seguiment de la viabilitat econòmica de l’empresa i dels comprovants de pagament de
les nòmines. També de l'esforç de l’AFA per donar continuïtat al projecte de KkP, de la
bona resposta de KkP a tots els requeriments i de la seva voluntat de revertir la
situació. S’explica que, si no es tornen a repetir els problemes, l’AFA els continuarà
donant un vot de confiança.

Una assistent pregunta si aquesta és la causa de que hi hagi hagut tants canvis de
monitors últimament, la Raquel respon afirmativament. Un altre assistent pregunta a
que han estat degudes aquestes irregularitats, si és per culpa de la pandèmia. La
Raquel respon que a una mala gestió de l’empresa que està en curs de solventar-se.

Contracte del servei de menjador. La Cinthya explica que s’ha redactat un nou
contracte amb l'assessorament d’una advocada externa. El nou contracte s’ajusta a les
condicions negociades per l’AFA amb Vatua l’Olla però encara no s’ha acabat de

2 Adjuntat al final de l’acta.
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tancar.

D’altra banda, la Cinthya subratlla la necessitat de ratificar el projecte de Vatua, ja que
data de fa 8 anys i les famílies nouvingudes també l’han de poder votar.

Migdiada a la comunitat de petits: debatut al punt anterior.

- Extraescolars Comunitat de petits:

La Raquel confirma que l’AFA està al corrent de les reclamacions per part de moltes
famílies respecte a aquest tema, que tenen que veure amb aspectes relatius a la
conciliació familiar. Actualment no hi ha extraescolars per petits per qüestions
pedagògiques. En cursos anteriors n’hi ha hagut, però la direcció actual ha volgut
reprendre els criteris originals del centre (s’exposen).

L’escola entén que la conciliació queda garantida amb el servei d’acollida i no
considera les extraescolars per petits una prioritat, menys encara en un context de
pandèmia. Si estaria oberta a propostes d’activitats en família dirigides a aquesta
comunitat, sempre que compleixin amb les restriccions.

La Rut explica detalladament el funcionament de la Comissió d’Extraescolars (mixta),
el procés que ha de passar una proposta d’activitat per ser acceptada i la complexitat
de la gestió, agreujada per la pandèmia.

Una assistent afirma que a la reunió de presentació de l’escola, prèvia a les
inscripcions de P3, les mestres van dir que hi hauria extraescolars per P4 i P5.

L’AFA insta a les famílies que tinguin propostes constructives d’activitats per a la
comunitat de petits a presentar-les a la Comissió d’extraescolars i a treballar-hi
conjuntament per aconseguir tirar-les endavant. Una assistent reclama que s’ha ofert
per col·laborar amb la comissió reiteradament sense obtindre resposta. La Rut deixa
constància de que tots els oferiments de col·laboració s’han incorporat a la comissió.

- Viatge de 6è:

Explicat durant l’exposició de la Comissió del Comiat de 6è.

L’assemblea finalitza a les 20h40 sense que la Junta hagi pogut contestar moltes de
les preguntes plantejades al xat pels assistents online. S’intentarà donar-hi resposta a
aquestes famílies a través d’altres canals de comunicació de l’AFA com el butlletí o el
correu.

Signat,

Sara Abadia
Secretària

Marta Pérez Azcárate
Secretària

Signat,

Raquel Freixes i Pérez
Presidenta
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Barcelona, a 4 de noviembre de 2021  

 

 

Estimadas/os, 

 

 

Os escribimos las familias de P3 en respuesta a la reunión del día 25 de Octubre sostenida 

por la AFA de la Escola dels Encants en conjunto con la empresa Vatua l’Olla / 

Kampikipugui en la cual dicha empresa comunicó la imposibilidad de ofrecer un espacio de 

descanso adecuado para niños que lo necesiten como parte de la gestión del espacio de 

Migdia que realiza. Las familias suscritas exponemos que:   

 

1. Creemos que la información presentada durante dicha reunión fue poco clara y 

carecía de de sustento numérico y regulatorio para poder explicar por qué a nuestros 

hijos de 2 y 3 años de edad no se les ofrece un espacio de descanso adecuado 

durante el periodo de Migdia. Entendemos que tiene que ver con la regulación Covid 

y otras limitaciones, pero las explicaciones dadas hasta ahora no nos parecen 

suficientes para algo tan importante como el descanso. 

 

2. Consideramos que la empresa Vatua l’Olla / Kampikipugui no ha comunicado 

ninguna alternativa viable para poder ofrecer uno de los servicios para el cual ha 

sido contratada. 

 

3. No se ha comunicado de manera satisfactoria que la empresa Vatua l’Olla / 

Kampikipugui tenga un entendimiento adecuado de la gravedad que representa para 

el desarrollo de los niños de 2 y 3 años la carencia de sueño, una necesidad básica 

que ahora mismo no está cubierta y la preocupación que supone para los padres. 

 

Por lo tanto, las familias afectadas por el impacto negativo de una súbita reducción en el 

tiempo de sueño en nuestros hijos, así como las familias que hemos tenido que reducir el 

tiempo que nuestros hijos pasan en la escuela para poder garantizarles un descanso 

adecuado, solicitamos a la AFA que: 

 

1. Remita la presente carta a todas las familias de P3 así como a familias afectadas de 

otros cursos y pregunte si quieren suscribirse o no a esta solicitud. 

 

2. Presente una petición formal a la empresa Vatua l’Olla / Kampikipugui para que 

elabore una respuesta que incluya los siguientes puntos antes del 19 de Noviembre 

(o antes si es posible): 

 

● Aclaración formal por parte directa de la empresa exponiendo los motivos 

respaldados por datos verificables, por los cuales no le es posible proveer de 

un espacio adecuado de descanso para niños de P3. 

 

● Elaborar una propuesta de opciones viables para poder garantizar un espacio 

de descanso adecuado para niños de P3 en conjunto con la Escola dels 

Encants   

 



3. Convoque una reunión con las partes implicadas: Familias afectadas / AFA / 

Comisión Migdia la semana del 22 de noviembre o antes (cuanto más tardemos en 

abordar esta cuestión más difícil será modificar los hábitos adquiridos). 

Consideramos también la opción de realizar las acciones que sean necesarias para 

conseguir recursos adicionales del Ajuntament / Generalitat, o otras posibilidades a 

discutir. 

 

Esperamos una respuesta clara y rápida a esta preocupante situación y agradecemos el 

apoyo tanto de la AFA así como de la Escola dels Encants para encontrar una solución 

viable a este problema.  

 

 

 

 NOMBRE MADRE/PADRE  DNI  NOMBRE 
ALUMNA/ALUMNO  

AMBIENTE  

1  Carolina Martignetti y2863991e Sol Forchino  Comunicación  
 

2  Emmanuelle Jacquety Y2677508T Telma Bilbao 
Jacquety 

Construcción 

3  Maria Sala 39362560S Alia Hires Sala Joc Simbòlic 

4  Eva Maria López Huerta 40993865E Vera López  Art 

5  Jaume Guàrdia 46940858C Biel Guàrdia 
Fabra 

Joc Simbòlic 

6  Inés Orenga 40560527G Greta Molina Llum i Ombres 

7  Joana Teixidor 46241875F Ariadna Bonet Natura 

8  Mónica Quiroga 26540381Z Abril Adedeji 
Quiroga 

Llum i ombres 

9  Mónica Brotons García 74243481X Marco Brotons 
Carrasco 

Art 

10  Ferran Giner Gil 46750337P Mario Giner 
Hernando 

Construcció  
 

11  Enric Escorihuela Navarro 40995291E Sofía Escorihuela 
Valle 

Construccions 

12  Antonio Martínez López 76147738M Leo Martínez 
López 

Llum i ombres 

13  David Castillo Santander  070800365 Atzin Romanoa Art 
 

14  Elisabet Cuadras Crespo 
 

52596262T Guim Cuadras 
Perez 

Comunicació 



15  Riles Salazar 30379614H Luca Cifani Art 

16  Abigail Marin Maiques  36517720E  Nil Marin 
Maiques  

Art  
 
 

17  Daniel Gimeno Marimon 46362459w Marcel Melo 
Gimeno 

Comunicació 

18  Idoia Costal Cruz  47883568y Mía Cruz Costal  Construccions 

19  Ana Mata Benavides 43452630h Lucía Livolsi 
Mata 

Art 

20  Paula Marcela Cardona Orozco 43588051s  Lucas Lopez 
Cardona 

Fer y desfer 

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

 


