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BENVINGUDES i 
BENVINGUTS A L’ ASSEMBLEA
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Mantingueu les càmeres apagades per no col·lapsar la reunió. Si en algun moment les podeu 
encendre, la moderadora us avisarà.

Mantingueu el micròfon apagat. Si voleu parlar, demaneu el torn de paraula per xat i quan la 
moderadora us autoritzi, desbloquegeu-lo i parleu.

Utilitzeu el xat per fer-nos arribar els vostres comentaris i preguntes. També per demanar el torn 
de paraula.

Premeu l’enllaç que us enviaran per xat per accedir a les votacions quan sigui el moment i voteu!

Moltes gràcies!

Si us plau, respecteu les següents indicacions per tal de garantir el bon funcionament de l’assemblea:

INDICACIONS PELS ASSISTENTS VIRTUALS



   ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i presentació de la junta 2021-2023.

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (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.
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REPRESENTANTS COMUNITATS:
● Petits: Claudia Toro (Joc simbòlic)
● Mitjans: Sara Mérida (Tretzevents)
● Grans: Céline Stella (Taller i Disseny)

REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR:
● Gabriela Parra

ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: 
● Mònica Saura 

(administracio.afa@escoladelsencants.cat)
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Presidenta: Raquel Freixes
Vicepresidenta: Cinthya Villafaña 
Tresorera: Irene González
Secretàries: Sara Abadia i Marta Pérez

VOCALIES COMISSIONS:
● Espai Migdia: Anna Batlle, Júlia Rubé i Marta Rivera
● Extraescolars: Rut Valls
● Medi Ambient i Salut: Blanca Sánchez i Céline Stella
● Convivència: Mar Castellví
● Inclusió i Diversitat: Soazig Noirault
● Biblioteca: Virginia Fusté i Montse Sánchez

REPRESENTANTS DELS GRUPS DE TREBALL:
● Familiars i amics músics: Luciana Michelli
● Relacions Externes: Sara Mérida
● Butlletí: Marta Uriel
● Grup Amiant: Bea Beza
● Jornada Continuada: Paty Lains

afa@escoladelsencants.cat
1. Benvinguda i presentació de la junta 2021-23



2. Aprovació acta anterior

VOTACIÓ
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https://escoladelsencants.cat/images/2020-2021/ELS%20ENCANTS/ACTA%202a%2
0ASSEMBLEA%20AFA%20CURS%2020-21_10062021%20%281%29.pdf

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


Comissió de l’Espai Migdia

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocals: Anna Batlle, Júlia Rubé i Marta Rivera
Contacte: espaimigdia.afa@escoladelsencants.cat

Pressupost demanat: 500 €
(+ romanent disponible)
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EN PROCÉS DE 
RECONSTRUCCIÓ



Comissió de Medi Ambient i Salut (1/3) 

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Pressupost demanat: 5.000 €

Vocals: Blanca Sánchez i Céline Stella
Contacte: mediambient.afa@escoladelsencants.cat
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Objectius
1. Ombres pista, pati i 4rt pis: Crear ombres estratègiques que serveixin de refugi als infants. 

Idees: carpes mòbils, malles d'ombra, instal.lació de toldos fixes, pèrgoles, etc.

2. Millora temperatures ambients Landart i Fer i Desfer: S’està buscant una solució definitiva 
amb CEB. Mentres esperem el vist-i-plau de Consorci per instal·lar la solució provisional que 
ja va proposar una família de l’escola el curs passat. 

3. Renovar jocs jardí: Millorar i renovar l'espai a nivell de jocs doncs molts elements han 
envellit i es vol aprofitar per veure nous elements. L’escola te propostes però s’estan mirant 
també idees amb vooltes.org, canyaviva.org, patisnaturals.cat

4. Manteniment jardí: Contractació de jardiner per cuidar olivera, manteniment del reg i 
propostes de noves plantes adients pel terreny i per l’ús com a jardí d’escola. Cobrir les parets 
del jardí amb heures, bones per la netejar l'ambient de contaminació. 

http://vooltes.org/
http://canyaviva.org/


Comissió de Medi Ambient i Salut (2/3) 

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Pressupost demanat: 600 €
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Activitats 
1. Revolta Escolar: Seguim amb les mobilitzacions per aquest curs. El format serà tall del 

carrer Consell de Cent 1 cop al mes. Mirarem d’anar amenitzant els talls amb diferents 
activitats         Primer tall: 5/11/21 (demà!).

2. Contenidor de mascaretes: Contactar amb Filma Group per instal·lar contenidors de 
reciclatge de mascaretes a l’escola.

3. Escocells: Instal·lació d’escocells al peu dels arbres de davant l’entrada de l’escola.

4. Bicibus: Moviment que ja funciona a altres barris de Barcelona que promou l’anada a 
l’escola de les famílies amb bicicleta.



Comissió de Medi Ambient i Salut (3/3)
GRUP DE TREBALL AMIANT
Vocals: Bea Beza i Blanca Sánchez

● Fa 11 anys es va demanar per primer cop la protecció dels infants de l'amiant de 
l'entorn a Glòries.

● Les famílies hem informat reiteradament l'administració del perill per la salut i sobre 
l'estat de degradació. Exigint la retirada immediata d’elements amb amiant del nostre 
voltant. 

● ACTUALMENT TENIM un estudi d'una sola teulada que mostra l'emissió de fibres en 20 
de 26 mostres (n'hi ha més teulades a la plaça de les Glòries).

● Per què l’Ajuntament segueix protegint més els propietaris de les cobertes (que les 
tenen en un estat degradat i perillós) que la salut dels infants després de 11 anys de 
saber-ho?

CONTACTE: ‘Grup Obert Amiant Glòries’
https://chat.whatsapp.com/ESk8emKBgWXGlAFgPOoSIu

Pressupost demanat: 1.500 €
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3. Comissions i GT: Presentació i objectius

https://chat.whatsapp.com/ESk8emKBgWXGlAFgPOoSIu


Comissió d’Inclusió i Diversitat
3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: Soazig Noirault
Contacte: inclusio.diversitat@escoladelsencants.cat

Pressupost demanat: 2.000 €
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1. Generar espais de reflexió sobre la diversitat de gènere, sexual i familiar:
● La Ciranda: 

○ 1 xerrada pel claustre.
○ 14 sessions de tallers de sexualitat a Mitjans (1r trimestre) i Grans
○ 3 xerrades per a les famílies. 

● En construcció: nou Grup de treball: Famílies monomarentals.*
2. Abordar el respecte a la diversitat cultural i lluitar contra el racisme:

● 1 xerrada amb les mestres.
● Activitats per a tota la comunitat educativa. 

3. Promoure el respecte a les diferències i la diversitat en el marc de la convivència en una escola 
inclusiva i igualitària:

● Incidència política: Decret inclusiu i manca recursos*
● 1 xerrada sobre bullying.

→  Global: Material pels ambients, publicació de recursos i activitats al butlletí, llista de  reproducció 
musical per a les entrades relaxades. 

          *es necessiten mans per liderar-lo!



Comissió de Convivència

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: Mar Castellví
Contacte: convivencia.afa@escoladelsencants.cat

1. Proposar xerrada d’interès per a les famílies, una per comunitat. La 
xerrada es vincularà al treball que s’està fent des de l’escola per crear 
el Pla de convivència.

2. Crear una xarxa de comerços amics.

3. Participar en el projecte de Superilla de la Sagrada Família

4. Col·laborar en el projecte de convivència de l’Escola.

5. Dur a terme activitats per contrarestar efectes de les restriccions 
socials. Pressupost demanat: 700 €
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Comissió de Biblioteca

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocals: Virginia Fusté i Montse Sánchez
Contacte: biblioteca.afa@escoladelsencants.cat

Pressupost demanat: 600 €
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● Fomentar propostes literàries a les diferents comunitats.

● Recomanar i comprar llibres temàtics de continguts que es vagin 
treballant a l’escola. 

● Organitzar la jornada literària.

● Fer difusió d’activitats literàries del barri.

● Contactar amb famílies per crear tallers i propostes literàries: lectura, 
escriptura, il·lustració...



Comissió del Comiat de Sisè

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: Magalí Szalardi
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Pressupost demanat: 200€

● Organitzar el comiat dels infants de 6è.

● Promoure activitats per subvencionar el 
viatge/activitat de final d’etapa.



Comissió d’Extraescolars

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: Rut Valls
Contacte: extraescolars.afa@escoladelsencants.cat

Pressupost demanat: 0 € 
(autofinançada)
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● Organitzar i dur a terme el seguiment de les activitats 
extraescolars tot garantint les mesures higièniques i de 
seguretat d’aquest curs.

● Redactar un document on s’expliqui la mirada, l’organització 
i la regulació de les activitats. 

●          Aconseguir relleu per la vocalía. 



3. Comissions i GT: Presentació i objectius

GRUP DE TREBALL DE RELACIONS EXTERNES
Vocal: Sara Mérida

Pressupost demanat: 0 €

● Participació a la Coordinadora d’AFAs de l’Eixample.

● Participació als consells de barri.

● Participació a reunions relacionades amb urbanisme i medi ambient 
(PMU Glòries, Superilles i Eixos verds, Cobriment Gran Vía, etc.)

● Participació al grup "Anem als Instituts".

15/28



3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Pressupost demanat: 700€
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GRUP DE TREBALL DE FAMILIARS I AMICS MÚSICS
Vocal: Luciana Michelli
Contacte: musica.afa@escoladelsencants.cat



Comissió de festes

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: ???

Pressupost demanat: 2.500€
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OBJECTIUS GENERALS: 

● Organització de la festa d’Hivern
● Organitzar festa de Carnaval
● Organitzar festa d’Estiu

Podries 
ser 
tu!

Podries 
ser 
tu!



Comissió TAC

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: ???
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Pressupost demanat: ???? €

COMISSIÓ MIXTA, OBJECTIUS PLANTEJATS PER L’ESCOLA:

● Inventariar i organitzar de forma pràctica el material 
informàtic de l’escola.

● Gestionar les incidències i manteniment dels dispositius.

● Iniciar el document del Pla TAC del centre.



Comissió de Comunicació

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Vocal: ???

Pressupost demanat: ???? €
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4. Pressupost 2021-2022
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4. Pressupost 2021-22
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4. Pressupost 2021-22
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4. Pressupost 2021-22
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VOTACIÓ



Altres notícies de l’espai migdia

5. Altres temes

● Situació monitoratge 
○ Compromisos Kampi
○ Seguiment

● Contracte empresa menjador
○ Estat actual del contracte
○ Passes a seguir

● Migdiada comunitat de petits
○ Opcions explorades
○ Conclusions
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Extraescolars comunitat petits

5. Altres temes

● Postura pedagógica del cole
● Restriccions Covid (?)
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Viatge de 6è

5. Altres temes

● Explicació del què ha passat
● Estat actual de la situació
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6. Torn de paraula
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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