
Barcelona, 27/10/2021

DATA 27/10/2021 (19h00) - Presencial

JUNTA EXTRAORDINARIA PREPARACIÓ ASSEMBLEA 04/11/21.

ASSISTENTS

Raquel Freixes (Presidenta) Gabriela Parra (representant Consell Escolar)

Marta Uriel (Butlletí) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Marta Pérez (Secretària) Claudia Toro (representant Com. Petits)

Blanca Sanchez (Co-Vocal Medi Ambient i Salut) Sara Mérida (GT Relacions externes i Representant Com. Mitjans)

Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Com. Grans)

PUNTS ORDRE DEL DIA 27/10/2021

1. Aprovació acta anterior
2. Logística assemblea, repartiment tasques
3. Planificació assemblea
4. Altres (no assemblea)

1) S’aprova l’acta anterior.

2) LOGÍSTICA ASSEMBLEA, REPARTIMENT TASQUES
- Un parell de dies abans de l’assemblea s’enviarà per WhatsApp:

o El recordatori de l’assemblea (remarcant que és presencial)
o El cartell
o L’enllaç del Drive on està penjat el tutorial per a assistir i participar virtualment.
o Missatge positiu animant a la participació

- La Marta secretària aconseguirà la clau de l’armari on estan les connexions i prepararà la projecció
presencial de la presentació amb el portàtil de l’AFA. També portarà el llistat dels socis i les
targetes per votar i recollirà l’acta amb el seu portàtil.

- La Raquel retransmetrà la presentació en directe (càmera i audio) amb el seu portàtil.
- La Claudia, amb el portàtil de l’AFA, compartirà la pantalla amb la presentació i farà de

moderadora virtual (silenciar micros, etc).
- La Céline recollirà i seleccionarà les preguntes que els assistents virtuals facin al xat.
- La Soa atendrà el xat de WhatsApp pels dubtes tècnics dels assistents virtuals.
- La Cinthya serà la moderadora presencial.
- Altres:

o Col·locar les cadires a 1,5 m?
o Recollir signatures socis.
o A les 21:00 les dones de la neteja posen l’alarma i marxen. Avisar-les abans!

3) PLANIFICACIÓ DE L’ASSEMBLEA
INTRODUCCIÓ. De 18:30 a 18:35 (5 min):
- Benvinguda, presentació de la junta i repàs ordre del dia.
- Avisar que el torn de paraula i les preguntes les deixem pel final. Els assistents virtuals poden anar

fent preguntes al xat que també es respondran al final.
POWERPOINT. De 18:35 a 19:15 (40 min):
- Aprovació acta anterior: votació
- Objectius de les comissions i els grups de treball: 1 diapo per comissió/grup de treball, excepte

MAiS que en pot fer fins a 3 (amiant inclòs).
- Pressupost: votació
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ALTRES TEMES. De 19:15 a 20:00 (45 min):
- Migdia:

o Kampi ki Pugui: S’informarà de tot el procés que s’ha portat a terme des de l’AFA.
o Vatua l’Olla: S’explicarà que s’ha redactat un nou contracte amb l'assessorament d’una

advocada externa.
o Migdiada: S’explicaran els intents fets per l’AFA perquè l’escola redirigeixi aquest tema.

- Extraescolars petits: degut a la inquietud per part d’algunes famílies de la comunitat de petits,
s’explicarà el funcionament de la comissió d’extraescolars i la postura pedagògica de l’escola.

- Viatge 6è: s’explicarà el procés de diàleg que s’ha fet amb l’escola, l’estat de la situació i els passos
a seguir.

TORN DE PARAULA. De 20:00 a 20:25 (25 min)
CLOENDA. De 20:25 a 20:30 (5 min)
RECOLLIR. De 20:30 a 20:45 (15 min)

4) ALTRES (NO ASSEMBLEA):
- Vl’O ha proposat cobrar les carmanyoles compostables de les sortides a les famílies que

sistemàticament no porten les seves de casa (excloent les famílies becades). La junta vota NO a
aquesta proposta ja que obriria la porta al cobrament d’altres extres.

- La Biela comunica que no pot continuar com a vocal de l’AFA al Consell Escolar. Caldrà trobar un
relleu abans de les properes eleccions (presentació candidatures: 16 de novembre).

- La Biela exposa la situació del grup de Tretzevents: actualment hi ha disconformitat de les famílies
amb la mestra, hi ha hagut incidents que no consideren apropiats i estan parlant amb l’escola per
intentar trobar una solució. Demana suport a la junta i la junta es compromet a parlar-ho amb
l’escola.

- Viatge 6è: la Cinthya explica la situació actual i la falta de consens entre l’escola i les famílies. A
més de treballar-ho des de la comissió de 6è, s’intentaran obrir més canals de diàleg directe entre
la junta directiva de l’AFA i la direcció de l’escola.

- Caldria revisar el tema de la comunicació escola-afa-famílies-afa-escola.

La reunió finalitza a les 21:30 h
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