
13/06/2022

BENVINGUDES i 
BENVINGUTS A L’ ASSEMBLEA



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. Aprovació de les actes de les assemblees extraordinàries (votació). 

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22.

3. Extraescolars programades pel curs vinent (2022/23).

4. Estat del pressupost 2021/22.

5. Actualització informació Espai Migdia: nou GT.

6. Projectes pel curs vinent.

7. Torn de paraula.



1. Aprovació actes assemblees extraordinàries

VOTACIÓ

- https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/16%20de%20Mar
%C3%A7%20de%202022-%20Acta%20Assemblea%20Socis%20i%20S%C3%
B2cies%20de%20l%27AFA%20Extraordin%C3%A0ria%20.pdf

- https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_
extra_24_02_22.pdf

- https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_
extra_09_02_22.pdf

https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/16%20de%20Mar%C3%A7%20de%202022-%20Acta%20Assemblea%20Socis%20i%20S%C3%B2cies%20de%20l%27AFA%20Extraordin%C3%A0ria%20.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/16%20de%20Mar%C3%A7%20de%202022-%20Acta%20Assemblea%20Socis%20i%20S%C3%B2cies%20de%20l%27AFA%20Extraordin%C3%A0ria%20.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/16%20de%20Mar%C3%A7%20de%202022-%20Acta%20Assemblea%20Socis%20i%20S%C3%B2cies%20de%20l%27AFA%20Extraordin%C3%A0ria%20.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_extra_24_02_22.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_extra_24_02_22.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_extra_09_02_22.pdf
https://escoladelsencants.cat/images/A_Afa-actes/2021-2022/Acta_assemblea_extra_09_02_22.pdf


Comissió de l’Espai Migdia (1/2)

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Vocals: Júlia Rubé, Marta Rivera i Bernat Martínez
Contacte: espaimigdia.afa@escoladelsencants.cat

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

Document avançat respecte al curs passat a l’espera de revisió final i tancament al mes de juliol.

2. Ajudar a prendre consciència del malbaratament alimentari a través de xerrades i accions al menjador: 
Xerrades a comunitat de petits i 7 tallers a la comunitat de mitjans + Incorporació de l’escola al projecte de la Fundació 
Espigoladors i l’Agència de Residus de Catalunya pel control del malbaratament alimentari.

3. Aproximar l’origen dels aliments que mengen els infants a l’escola a través de conèixer els productors i proveïdors del centre: 
Sortida de la comunitat de petits a La Selvatana, proveïdor de làctics a l’escola. 

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. Pendent de creació el document històric + Realització de 3 expositors de menú diari per a cada comunitat.

5. Pensar propostes viables per fer possible la migdiada dels infants de P3: 
Des del mes d’abril es va poder per fi recuperar aquest hàbit. 



Comissió de l’Espai Migdia (2/2)

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Activitats
7 tallers per la comunitat de mitjans sobre malbaratament 1.000 €

Projecte d’intervenció gràfica a les parets del menjador: aproximació origen dels aliments 300 €

Projecte de presentació del menú diari 50 €  > 144 €

Entrades per sortida a La Selvatana comunitat de petits (autocar assumit per l’escola) 450 €

Sortida activitat d’espigolar amb la comunitat de grans (autocar assumit per l’escola) 400 €

Pressupost demanat:  2.200 €
   Pressupost consumit: 1.786,37 €



Comissió de Medi Ambient i Salut (1/5) 
2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 5.000 €
Pressupost consumit: 552,90 €

Vocals: Blanca Sánchez i Céline Stella
Contacte: mediambient.afa@escoladelsencants.cat

Objectius
1.Ombres pista: 
Creat ombres en punts molt concrets de la pista. No es pot fer gaire modificació per ser pista municipal.

2.Millora temperatures ambients Landart i Fer i Desfer: 
El Consorci va visitar l’escola i és qui posa les condicions/intervencions edifici. 
Actualment hi ha 3 pressupostos en valoració. Hem fet arribar algunes recomanacions sobre els mateixos:

● Cortina vertical en cas de posar-hi tendall, 
● Estor per la part de fora, no interior vidres.
● L'edifici té ventilació mecànica. Potser es pot augmentar el cabal de ventilació.
● També es podria engegar a la nit  per tenir l'edifici més fresc a l'inici de classes. (!)

3.Renovar jocs jardí: 
Al Consell d’Infants va sortir el tema i es van estudiar propostes com nova estructura fusta. Tret tub de 
ferro que era perillós i s’ha renovat el panell musical.
Pendent visita professionals del joc i construccions (voltes, Lemur, canya viva, etc)

4.Manteniment jardí: 
Contractat  jardiner a mitges amb escola. 
Actuacions: Revisió del reg de l'escola, arreglat fuita aigua jardí, ampliat el reg 4ºpis per posar 8 arbres 
fruiters, tret males herbes, canviat la terra de l'hort, plantat plantes enfiladisses del jardí i plantes.



Comissió de Medi Ambient i Salut (2/5) 
Vocals: Blanca Sánchez i Céline Stella

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 600 €
Pressupost consumit: 438,41 €

Activitats 
1. Revolta Escolar: S’han fet les mobilitzacions el primer divendres de cada mes. Algunes 

s’han amenitzat amb activitats: reivindicació amiant, batucada, taller Kokedama. 

2. Contenidor de mascaretes: Es va contactar amb Filma Group al segon trimestre però 
ens van semblar poc seriosos doncs no ens van enviar la documentació per fer els tràmits 
després de moltes reclamacions. Amb el canvi d’escenari amb tema mascaretes ho varem 
deixar correr.

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

4. Bicibus: Coordinats amb l’escola Gaia. Som BICIBÚS Diagonal amb 2 línies: Diagonal i 
Clot. Curs vinent esperem obrir-ne de noves. 
Consell Ciutadà per la sostenibilitat selecciona el  Bicibús com a una de les Bones Idees 
per Canviar el Món de l'any 2021. 
Fem xarxa amb Bicibus de BCN: demandes logístiques i urbanístiques necessàries per 
continuar fent el bicibús, facilitar tràmits i gestió, assegurar presència i suport de la GUB, 
oferim/demanem a l’Ajuntament implicació en el desenvolupament de noves línies, 
manifest de la Kidicalmass.



Comissió de Medi Ambient i Salut (3/5) 
2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 1.500 €
Pressupost consumit: 370,74 €

GRUP DE TREBALL AMIANT
Vocal: Blanca Sánchez

ACTUALITAT

Entorn afectat per exposició a l’amiant per naus amb teulades amb més de 30 anys vida útil 
esgotada Presenten deteriorament i trencaments. 

Projecte de reparcel·lació de les Glòries és una mesura de llarg recorregut. S’han de prendre 
accions urgents en algunes de les teulades més properes a les escoles, degut a la seva 
degradació avançada. 

Els infants estan especialment afectats per la seva fisiologia. Tenen una respiració més activa i 
estan més propers a les superfícies on es poden depositar aquestes fibres nocives.

L’encapsulament reiterat de la teulada Consell Cent no és efectiva.

L’encapsulament només es recomana quan el material no està degradat i de manera provisional. 

Estudis encarregats pel CEB, van concloure que hi ha  fibres de fibrociment en les mostres de 
les zones més afectades de la superfície de la coberta i es va a aconsellar la retirada.

L'única opció segura: La retirada dels elements que contenen amiant 



Comissió de Medi Ambient i Salut (4/5) 
2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 1.500 €
Pressupost consumit: 370,74 €

GRUP DE TREBALL AMIANT
Vocal: Blanca Sánchez

ACCIONS

● Web https://glorieslliuredamiant.org/

● Instància a l'ajuntament per ordre d'execució als propietaris.

● Denúncia a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que conclou que s'ha produït un 

greuge i I’actuació de l'Ajuntament no ha estat suficient per protegir la salut pública. 

Recomana retirada(!!)

● Denuncia al Síndic de Greuges de Catalunya

● Interposat recurs a l’Ajuntament davant inactivitat administrativa. (!)

● Aconseguim que l’Ajuntament declari en ruina les teulades del carrer Castillejos i es 

retiren al Nadal

● Talls carrer Consell de Cent amb taula rodona d’experts exigint el dret infants a respirar 

un aire lliure de tòxics com l'amiant. (!!)

● Mitjans de comunicació premsa escrita, radio, tv (!)

https://glorieslliuredamiant.org/


Comissió de Medi Ambient i Salut (5/5) 
2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 1.500 €
Pressupost consumit: 370,74 €

GRUP DE TREBALL AMIANT
Vocal: Blanca Sánchez

ACCIONS
● Taula d'experts amb: FAVB, Jubilats Macosa-Alstom, Josep Tarrés, Lluís Mallart 

Ajuntament de Barcelona i premsa

● Elaborat diagrama de les escoles de la ciutat més afectades i feta difusió portes obertes 

(!)

● Informem a la propietat  de subvencions a la Generalitat de Catalunya 

● Reunions amb el grups municipals: Junts x CAT i ERC 

● Burofax a la propietat: retirin naus en vacances i amb les mesures de confinament 

ambiental 

● Alcaldessa Colau recull el neguit

Grup en Obert  per info, accions i col·laboracions de les escoles de Glòries
https://chat.whatsapp.com/ESk8emKBgWXGlAFgPOoSIu

https://chat.whatsapp.com/ESk8emKBgWXGlAFgPOoSIu


Comissió d’Inclusió i Diversitat
2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Pressupost demanat: 2.000 €

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!

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



Comissió d’Inclusió i Diversitat (2/2)

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Activitats
Joc “my family builders” 57,8€

Llibres comunitat de petit/es 233,91 €

Material 8M 27,58 €

Nines Drapicua 360 €

TOTAL:  679,29 €



Comissió de Convivència

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

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 €



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

Pressupost demanat: 600 €

● 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...

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22



Comissió del Comiat de Sisè
Vocal: Magalí Szalardi

Pressupost demanat: 300€
Pressupost consumit: 300€
Recaptació: 9.563€

● Organitzar el comiat dels infants de 6è.

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

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22



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".

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22



3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Pressupost demanat: 700€
Pressupost consumit: 0€

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

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Només s’ha pogut dur a terme un assaig  de la coral “Entre Cants” degut a les 
restriccions covid i la dificultat en quadrar agendes.

Hem rebut una beca de l’SMUC per comprar instruments de batucada que 
s’ha estat gestionant amb el Julio. La contraprestació és que de cara al curs 
vinent els infants hauran de realitzar alguna activitat oberta al barri.



Comissió de festes

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

Pressupost demanat: 2.500€
Pressupost consumit: 664,14 €

OBJECTIUS GENERALS: 

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

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22

Vocal: Norma Pena
Contacte: festes.afa@escoladelsencants.cat



Comissió d’Extraescolars

3. Comissions i GT: Presentació i objectius

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

Pressupost demanat: 0 € 
(autofinançada)

      Organitzar i dur a terme el seguiment de les activitats  
                extraescolars tot garantint les mesures higièniques i de   
                 seguretat d’aquest curs.

(en curs) Redactar un document on s’expliqui la mirada,
      l’organització i la regulació de les activitats. 

      Aconseguir relleu per la vocalía. 

2. Comissions i grups de treball: objectius assolits i pendents curs 2021/22



3. Extraescolars programades pel curs vinent

● Inscripció: setembre
● Inici activitats: octubre
● Oferim: 15 activitats, 2 pendents confirmar



3. Extraescolars programades pel curs vinent

● Anglès
● Art and Mindfulness 
● Capoeira
● Dansa
● Dibuix
● Ioga
● Judo (2n torn)
● Minibasquet

● Minifutbol
● Moviment creatiu
● Música en família
● Patins / skate
● Piscina
● Tastaesports
● Teatre

Pendents confirmar: escalada i escacs



3. Extraescolars programades pel curs vinent

COMUNITAT PETITS



3. Extraescolars programades pel curs vinent

COMUNITAT MITJANS



3. Extraescolars programades pel curs vinent

COMUNITAT GRANS



4. Actualització Espai Migdia: nou GT 

● Primera reunió amb Vatua per acordar llistat de documents per fer fer el seguiment, 
periodicitat i canals.

● Enquesta a famílies sobre la qualitat del servei preparada.
● Monitores: ratios, dades (proratejades, esporàdics…) i normativa.
● Graelles de menús 2022-2023 (Comissió Migdia)
● Actualització preus (Res EDU/1468/2022, de 17 de maig)

○ 6,33€/dia (curs 2021-2022) 
○ 6,54€/dia (curs 2022-2023, 2h30min)
○ 6,18€/dia (curs 2022-2023, 2h)



5. Estat del pressupost 2021-2022



5. Estat del pressupost 2021-22



5. Estat del pressupost 2021-22



6. Projectes pel curs vinent

● Millorar la comunicació ESCOLA - FAMÍLIES  - AFA
● Impulsar la comissió TAC
● Impulsar la comissió de Biblioteca/Cultura
● Recuperar la normalitat pel que fa les activitats 

organitzades per l’AFA



7. Torn de paraula



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ

© Joan Turu


