
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SÒCIES I SOCIS DE
L’AFA DEL CURS 2021-2022 (en línia)

Data 09 de febrer de 2022 a les 18h30
Assistents 39 famílies

Ordre del dia 1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: data 04/11/21, curs
2021/22 (votació).

2. Nova Comissió del Migdia: objectius i pressupost (votació).
3. Nova eina de gestió de l’AFA: presentació i ratificació (votació).
4. Altres.

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: data 04/11/21, curs 2021/22
(votació).

https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_AFA_0
41121_completa.pdf

Es realitza la votació i s'aprova l'acta de l’anterior assemblea per:
- 100 % vots a favor

2. Nova Comissió del Migdia: objectius i pressupost (votació)

L’Anna Batlle (co-vocal Comissió del Migdia) explica els nous objectius de la comissió,
les activitats que han acordat els diferents grups de treball (GT) per assolir-los i el seu
cost, que en total és de 2.200 € (veure pressupost desglossat a l’ANNEX). Els
objectius són els següents:

1. Crear un “Reglament de Règim Intern” de l’espai de migdia que emmarqui
conceptes amplis i serveixi de referent per el futur.

2. Ajudar a prendre consciència del malbaratament alimentari a través de
xerrades i accions al menjador.

3. Aproximar l’origen dels aliments que mengen els infants a l’escola a través de
conèixer els productors i proveïdors del centre.

4. Millorar la comunicació de l’espai de migdia a través d’un document de l’històric
de la comunicació i la creació d’un espai d’exposició del menú diari.

5. Pensar propostes viables per fer possible la migdiada dels infants de P3.

Les activitats són:

- 7 tallers per la comunitat de mitjans sobre malbaratament.
- Projecte d’intervenció gràfica a les parets del menjador: aproximació origen

dels aliments.
- Projecte de presentació del menú diari.
- Entrades per sortida a La Selvatana comunitat de petits (autocar assumit per

l’escola).
- Sortida activitat d’espigolar amb la comunitat de grans (autocar assumit per

l’escola).

Respecte a la redacció del Reglament de Règim Intern, l’Anna comenta que s’iniciarà
en les properes setmanes. La Natalya Dimov (assistent) suggereix que es consulti el
Plec de Condicions que van preparar fa uns anys per escollir l’empresa adjudicatària
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del servei de menjador. La Marta Rivera (co-vocal Comissió del Migdia) li demana el
document, que es passarà al GT corresponent.

Sobre el malbaratament, explica que es faran sortides perquè els infants coneguin els
proveïdors del menjar que consumeixen ja que és una eina per tal d’evitar-lo. La
Natalya demana si es faran sortides per mitjans, la Marta contesta que només per
grans, per mitjans es faran tallers.

En quant a la pissarra on es presentaran els menús diaris, l’Anna especifica que els
infants participaran en l’activitat.

En quant a la intervenció gràfica a les parets, la Natalya demana què es farà amb les
imatges que hi ha actualment. L’Anna diu que la idea inicial del GT és ampliar, no
treure res.

La Marta i la Bea Beza (assistent) exposen el concepte “espigolar”. La Marta explica
les activitats que es portaran a terme per explicar-ho als infants.

Finalment, l’Anna i la Marta conviden a totes les famílies a participar a la comissió i
passen la paraula al Llorenç Bonet, pare de la comunitat de Petits i portaveu del Grup
de Treball de la Migdiada.

El Llorenç comenta que, de totes les propostes presentades a l’escola, només una ha
resultat viable. Es tracta de la separació mitjançant cortines d’un petit espai de
relaxació a cada ambient. El cost i la preparació d’aquests racons corre a càrrec de
l’escola. Les cortines s'haurien d’haver instal·lat al gener, però encara està pendent.

La Raquel Freixes (presidenta) comenta que s’està endarrerint perquè l’escola està
obligada a deixar qualsevol obra en mans del servei de manteniment del Consorci
d’Educació de Barcelona, per menor que sigui. Es tracta d’una qüestió de riscos
laborals i pels infants. Aquest servei va d’escola en escola i té una llista d’espera
bastant llarga.

La Raquel comenta que la iniciativa de col·locar tendals a la terrassa de l’ambient de
Landart (Mitjans) per evitar les altes temperatures s’ha trobat amb aquest mateix
entrebanc.

L’Ismael (conserge) s’ha oferit a fer els arranjaments de les cortines però no queda clar
si els podrà portar a terme sense el vistiplau del Consorci. El Llorenç li demana a la
Raquel si es podria utilitzar cola en comptes de foradar les parets, ja que el pes dels
elements a penjar és mínim. La Raquel contesta que l’AFA no està autoritzada per
decidir-ho.

El Llorenç es lamenta que els infants estan perdent l’hàbit de la migdiada que havien
tornat a adquirir durant les vacances d’hivern. Comenta que encara hi ha infants amb
manca de son, necessitat que detecten pel cansanci que mostren en sortir de l’escola.

Es realitza la votació i s'aprova el pressupost de la Comissió del Migdia per:
- 96 % vots a favor
- 4 % vots en contra

La Marta anima les famílies que han votat en contra a posar-se en contacte amb la
comissió per tal de millorar la seva tasca de cara al curs vinent.
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3. Nova eina de gestió de l’AFA: presentació i ratificació (votació)

La Raquel exposa que les eines de gestió que s’han fet servir fins ara són poc àgils i
per això la junta es va plantejar buscar alternatives. Després de veure diferents
opcions, es va escollir l’aplicació “Miampa” (www.miampa.com), disponible en versió
web i per a mòbil.

Des del febrer s’estan fent proves de l’aplicació amb la Mònica Saura, l’administrativa
de l’AFA. Enguany només s’utilitzarà per a la gestió dels rebuts dels socis, és la prova
pilot. Si resulta eficient, a partir de l’any vinent es vol aplicar a la gestió de les
extraescolars. Més endavant es proposarà per a la gestió del menjador i l’acollida a les
empreses adjudicatàries.

La Raquel explica el funcionament de l’app mitjançant una petita demo:

- Per accedir-hi cal registrar-se i la Mònica ha de validar el registre. Això evitarà
l'accés de persones alienes a l’AFA.

- A cada perfil d’usuari hi poden accedir fins a dos tutors.

- Es poden fixar esdeveniments.

La quota d’alta va ser de 200 €. La quota d'ús serà de 400 € a l’any. Aquest curs
només han cobrat 300 € perquè es va començar a utilitzar al novembre.

Contestant a la pregunta d’una assistent, la Irene González (tresorera) aclareix que no
s’ha modificat el pressupost de l’AFA acordat per aquest curs per cobrir la despesa, ja
que s’ha pagat amb la partida “imprevistos”. L’assistent demana on consultar el
pressupost general, la Marta Pérez (secretària) facilita l’enllaç a l’acta de la junta
anterior, on es va aprovar. La Raquel recorda que l’enllaç, que és el que apareix al
punt 1 d'aquesta acta, es va enviar fa dues setmanes a totes les famílies junt amb el
correu de la convocatòria de la present assemblea.

L’Steve Laurie (assistent) pregunta si totes les escoles paguen la mateixa quantitat.
També li preocupa la seguretat de les dades i demana si l’empresa té ISO. La Raquel
respon que el preu depèn del número d’usuaris de l’aplicació. L’empresa garanteix la
seguretat de les dades. No sap si té ISO però els demanarà quins estàndards de
qualitat, eficiència i seguretat compleixen i els passarà a les famílies sòcies.

L’Àngel Estevez (assistent) demana quina és l’alternativa per a les famílies que no
tinguin habilitats/recursos digitals. La Raquel contesta que la Mònica continuarà
atenent les famílies presencialment al despatx de l’AFA.

L’Ariadna Garrido (assistent) pregunta qui gestiona l’app. La Raquel explica que la
Mònica serà l’administradora general i cada comissió veurà només la informació de les
persones usuàries inscrites en les seves tasques (extraescolars, menjador, etc). Les
famílies només veuran la seva informació personal.

El Dani Gimeno (assistent) assenyala que l’app té molt poca puntuació al Play Store.
La Raquel explica que cada escola té la seva versió adaptada a les seves necessitats,
per tant la puntuació de l’app genèrica no és representativa.

Es realitza la votació i es ratifica l'ús de l’aplicació per:
- 96 % vots a favor
- 4 % vots en contra
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4. Altres

La Raquel anuncia que, malgrat les dificultats, l’AFA i l’escola estan intentant tirar
endavant la festa de Carnestoltes. Anima les famílies a participar, tant en l’organització
com en la celebració, per tal de començar a restablir els vincles i els punts de trobada
de tota la comunitat, força deteriorats per la pandèmia.

Sense més temes a tractar, l'assemblea finalitza a les 19:30

Signat,

Sara Abadia
Secretària

Marta Pérez Azcárate
Secretària

Signat,

Raquel Freixes
Presidenta
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