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ASSISTENTS*

Raquel Freixes (Presidenta) Blanca Sánchez (co-Vocal Comissió MAiS)

Marcel Albornoz (Secretari - Butlletí)) Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Comunitat Grans)

Marta Pérez (Secretària) Soazig Noirault (Vocal Comissió Inclusió i Diversitat)

Biela Parra (Representant AFA Consell Escolar del Districte) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Marta Rivera (co-Vocal Comissió Migdia) Norma Pena (Vocal Comissió Festes)

Júlia Rubé  (co-Vocal Comissió Migdia) Sara Mérida (GT Relacions externes i Repr. Comunitat Mitjans)

Luciana Michelli (GT Amics i Familiars Músics) Claudia Toro (Representant AFA Consell Escolar)

PUNTS ORDRE DEL DIA 19/09/2022

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Valoració casal estiu
3. Objectius del curs (reactivar comissions i GT per saber amb qui comptem).
4. Festa d'hivern
5. Reestructuració pati/jardí: joc, cos, moviment. Queixa a l’escola de l’estat actual.
6. Valoració inscripcions extraescolars
7. Ordre del dia pel proper consell escolar
8. Calendari de juntes pel curs 22-23
9. Altres

1. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la reunió del dia 23/05/2022

2. Valoració casal estiu
Les famílies de la Junta que han portat els seus infants el valoren positivament: monitors motivats i
moltes activitats, tot i que al final va decaure degut principalment a les onades de calor i al cansament
d’infants i monitors. S’ha constatat una millor organització, una baixada de les ràtio i més
professionalitat en comparació amb casals anteriors, sobretot tenint em compte que l’empresa el va
haver d’adaptar amb poc marge, ja que inicialment només estava pensat per Gaia. La cuina també ha
complert les expectatives.
S’ha passat una enquesta a les famílies que només ha arribat a l’AE Sant Andreu, es demanaran els
resultats, si aquests no contradiuen la impressió de la Junta, es repetirà l’any que ve.

3. Objectius del curs
La Sara es compromet a continuar com a representant de mitjans però no està convençuda de seguir
amb el GT de Relacions Externes. Està sola amb l’Ivan i no arriben a tot. La Junta l’anima a seguir i la
Gabriela s’ofereix per donar-li un cop de mà.
La Luciana presenta els objectius del GT d’Amics i Familiars Músics: organitzar tallers i buscar
reemplaç, ja que la seva filla està a 6è. Convidarà a les famílies a unir-se via butlletí.
La Soa comenta que van poder fer un bon tancament de curs amb la Comissió d’Inclusió i Diversitat i
que les activitats que no es van poder portar a terme ja estan programades per aquest curs.
MAiS comenta que ara són poques famílies a la comissió ja que la van reorganitzar al juny.
Col·laboraran amb l’escola per millorar el jardí i continuaran amb la Revolta Escolar. Indiquen que per
complir els seus objectius depenen de que la Comissió de Comunicació es reactivi, perquè necessiten
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molta difusió. La Raquel comenta que hi ha un pare portant Twitter, però fa falta més proactivitat i
altres canals.
Comissió de Menjador: No s’han pogut reunir encara. El GT del seguiment de contracte treballa en
paral·lel a la Comissió. No ha pogut venir cap representant i han fet traspassos de temes per audios
abans de la junta, però ens falta info com l’acord sobre el preu del menú d’aquest curs i el possible
impacte sobre les beques. S’acorda que al tractar-se de temes importants, és necessari que vingui
alguna persona del GT a les reunions de la junta. La Núria continua treballant amb les ràtios. El
contracte de l’acollida encara no està llest tot i que es va entregar a Xalant redactat per revisar al juliol,
i és molt senzill. Algunes famílies s’han queixat dels preus.
Respecte a la Comissió de Convivència, la Raquel explica que està aturada ja que la Mar està sola i no
se’n pot fer càrrec.
Finalment, la Raquel comenta que s’ha aconseguit que en Jaume Capdevila entomi la Comissió de
Biblioteca. Ho farà des d’un segon pla i no participarà a les reunions, tot i que ens passarà feedback.

4. Festa d'hivern
La Norma pensa que cal començar a demanar a les famílies que participin, perquè sinó no es podrà
fer. Farem una crida a les reunions d’inici de curs.
Es plantegen algunes fórmules per incentivar la implicació: per exemple, que cada comunitat organitzi
una de les festes (p.e.: petits hivern, mitjans carnestoltes i grans fi de curs). La comissió ho haurà de
decidir. Encara no hi ha mestres assignades.
Una altra manera de motivar és mostrar les festes anteriors, sobretot a les noves famílies de P3, la
Luciana té un recull d’imatges i vídeos i s’ofereix a compartir-lo.

5. Reestructuració pati/jardí: joc,cos,moviment. Queixa a l’escola de l’estat actual.
MAiS ha enviat a direcció una queixa sobre l’estat del jardí, adjuntant les imatges que una de les
persones de la Junta ens va passar i una proposta per treballar plegades en la seva millora. Tothom
recorda que el jardí sempre ha estat un espai fonamental dins la línea pedagògica de l’escola, ja que es
considera un ambient. No sembla que s’hagi preparat per a l’inici de curs.
Pensem que les jardineres no estan ben col·locades i potser n’hi ha massa. Per això no duren les
plantes. Es van utilitzar com un element per separar grups durant la pandèmia, cal re-col·locar-les.
També falten estructures, alçades, amagatalls, etc. MAiS té una visió de com es podria millorar, però
potser l’escola no hi està d’acord amb aquest enfoc. Han contactat amb professionals especialistes en
el disseny i reestructuració d’espais socials, que es basen en l’observació i la realització de tallers amb
mestres, infants i famílies. Tenen en compte les necessitats de joc dels infants, però també aspectes
pedagògics, de gènere, de treball del cos… Aquesta mena de projectes es realitzen en tres fases:
diagnosi (1er curs), tallers (2on curs) i execució (3er curs). Són doncs projectes a llarg termini.
L’execució por córrer a càrrec dels propis infants.
Caldrà posar de nou sobre la taula el tema de la pista, que també afecta a la calor, com s’ha tractat en
altres reunions. El projecte pot qüestionar-la però és equipament esportiu del barri. Potser no cal
desmuntar-la, existeixen mòduls mòbils per transformar-la i adaptarla temporalment.
MAiS demana a la Junta si estem d’acord en presentar a l'escola un projecte d’aquest tipus i si caldria
fer una enquesta prèvia a les famílies. Descartem l'enquesta, però hi donem recolzament. Pensem
però que, abans de presentar una proposta a l’escola, caldria tenir un pressupost per veure si és viable
econòmicament. D’altra banda, hem de tenir en compte que el manteniment anirà a càrrec de l’escola,
per tant s’ha de considerar la seva viabilitat també en aquest sentit.
La Junta acorda que, encara que aquest projecte tiri endavant, MAiS hauria de treballar en paral·lel
per millorar del jardí a curt termini. El més urgent és arreglar el que tenim. Ens preguntem que passa
amb el jardiner, qui el controla? Sembla que les plantes no han aguantat l’estiu perquè hi ha hagut un
problema amb el reg automàtic. L’escola també ha explicat que vol intentar reactivar el GT de Manetes
per millorar el manteniment del jardí.
La Cinthya proposa a MAiS que contactin amb l’empresa de fusteria que ha muntat les estructures de
joc de Congrés-Indians, que també treballa amb perspectiva de gènere. Veu molt complicat el disseny i
l’execució per part dels infants.

6. Valoració inscripcions extraescolars
El total d’inscripcions ha estat de 270. Caldrà fer sorteig a Moviment Creatiu i posar llista d’espera. A
Capoeira també s’han superat les places ofertades però el proveïdor ha trobat un espai alternatiu per
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dividir el grup sense haver de muntar un segon torn. Potser també s’apunten infants de Gaia per
omplir-lo.
Malgrat la demanda del curs passat, Música en Família no es farà ja que no s’ha cobert el mínim. Es
tornarà a oferir al gener. A Piscina només s’han apuntat 11 infants de P5. Encara no hi ha cap família
que vulgui portar les extraescolars dirigides a la Comunitat de Petits.
Respecte a la polèmica de Tastatesports per Petits, tot i que no havia de passar per Consell Escolar
perquè no era una activitat nova, calia l'aprovació de Direcció per obrir-la a P5. Direcció ho va deixar a
criteri del proveïdor, que no la va considerar adient per aquesta etapa. No obstant això, ni l’escola ni la
comissió s’oposen a les extraescolars per petits, sempre que s’avinguin a les necessitats i les capacitats
dels infants i a la línea pedagògica de l’escola. En quant als aspectes relacionats amb la conciliació,
consideren que queden coberts pel servei d’acollida. La Junta entén que hi hagi certa confusió sobre
l’oferta d’activitats entre les famílies que han començat l’escola en temps de pandemia.
D’altra banda, s’ha demanat la programació i es farà seguiment de l’activitat de Tastaesports, tal i com
va demanar la Junta, encara que a la Comissió no hi va arribar cap queixa.
Amb el total d’inscrits queda cobert el sou dels acompanyants, de la Mònica i d'una persona
addicional que estara a la porta i s'encarregarà de vetllar pel material i per la seguretat dels infants:
que ningú no s'escapi  i d'entregar els infants a les famílies, si aquestes arriben tard a la recollida.
També queda coberta la compra de material necessari per les extraescolars. La Cinthya demana si hi
haurà beneficis, ja que en aquest cas caldrà pagar l’impost de societats. Millor si es gasta tot per tal
d’evitar-ho. Es demanarà a la Mònica que faci una previsió.
També cal revisar i reparar el mobiliari del quartet del material, ja que s’està despenjant i és perillós.
Ho ha de fer el Consorci. Ho haurien de demanar les mestres de la comissió, però encara no sabem qui
són.
La Mònica penjarà a la cartellera una llista de les activitats on han sobrat places i es publicarà una
notícia al butlletí.

7. Ordre del dia pel proper consell escolar
La Clàudia ens llegeix l’OD i detectem que no s’esmenta el tema del viatge de 6è/colònies de Grans.
Sembla que el claustre ja ho va decidir a finals del curs passat i ho comunicarà a les famílies a la reunió
d’inici de curs.
En base a l’experiència del curs passat, la Cinthya pensa que les famílies no hem de pressionar perquè
l’escola canvii la seva decisió. Cal plantejar les activitats especials pels infants de 6è com un afegit a la
seva decisió i intentar que s’impliquin: un acte de tancament, recaptar diners amb berenars,
mercadillo, etc. Tot i així, haurem d’esperar a que ens comuniquin la seva decisió per començar a fer
propostes.
La Claudia opina que el curs passat vam viure un ambient de tensió insostenible entre l’escola i les
famílies respecte a aquest tema i a molts d’altres. Considera que aquesta tensió pot fer trontollar el
projecte de l’escola i que hauriem de prendre alguna mesura, com contractar un servei de coaching.
La Raquel diu que n’és conscient i ens explica que la propera setmana hi ha prevista una reunió amb la
direcció per preparar una reunió conjunta de totes les comissions i les direccions (AFA i escola). Per
millorar les relacions, la Cinthya i la Raquel proposaran:

- una dinàmica de team building.
- que l’escola limiti els objectius i la capacitat d’intervenció de les comissions fins on consideri

convenient, per evitar situacions de frustració com les viscudes el curs passat.

8. Calendari de reunions del curs 22-23
S’envia a la Junta per correu electrònic.

9. Altres
- La Marta demana a la Raquel i la Cinthya que consultin amb la direcció de l’escola el cas d’un

ex-alumne retornat d’Ucraïna. La mare va demanar a l’AFA ajuda puntual pel casal d’estiu. L’infant no
ha pogut reincorporar-se a l’escola, com era el desig de la família, i voldríem saber el motiu. La Soa
afegeix que ella també la va ajudar des de Inclusió i Diversitat i que va oferir el seu assessorament
professional a l’escola per aquesta mena de casos, però no li han fet cap consulta.

- La Céline comenta que finalment l’escola s’ha adherit al Manifest sobre les Altes Temperatures. La
Junta debat sobre el tema (ventiladors, pista, revisió dels sistemes de ventilació, previsió per l’estiu
que ve). La Blanca fa alguns comentaris sobre el cas de Landart, però aclareix que MAiS no ha volgut
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incloure aquest punt a l’ordre del dia perquè encara tenen pendent una reunió i no hi ha gaire
informació per avançar, a banda de l’adhesió al manifest.

- Sembla que aquest curs torna el programa Ja Nedo pels infants de 1er, però l’escola encara no ho ha
confirmat oficialment.

- La Luciana recorda que també hem de fer millores al despatx de l’AFA: comprar un bullidor d’aigua,
alguna peça de roba per decorar, plantetes i banquetes. Cuidem-nos!

La reunió finalitza a les 21:40 h.
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