
Barcelona 03/10/2022

DATA 03/10/2022 (19h00) - híbrida al despatx de l’AFA i a https://meet.google.com/wwi-xcca-bnz

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) Luciana Michelli (GT Amics i Familiars Músics)

Júlia Rubé  (co-Vocal Comissió Migdia) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Marta Rivera (co-Vocal Comissió Migdia) Claudia Toro (Representant AFA Consell Escolar)

Bernat Martínez (co-Vocal Comissió Migdia - GT gestió menjador)

PUNTS ORDRE DEL DIA 03/10/2022

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Retorn del darrer Consell Escolar.
3. Novetat MAiS: projecte Transformem el Jardí i Revolta Escolar.
4. Petició de l’escola per cobrir la despesa d’un vetllador pel migdia.
5. Preparació de l’assemblea.
6. Novetats GT Gestió Migdia: contracte acollida, resultats de l’enquesta i plec concurs.
7. Altres.

1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta de la reunió del dia 19/09/2022

2. Retorn del darrer Consell Escolar.
La Claudia ens fa un resum del darrer Consell Escolar. La seva impressió general és de bona sintonia
per part de l’equip directiu. Com a novetats ens comenta, entre d’altres:

- L’ampliació de ratio ha deixat de ser competència de l’escola i passa a ser del Consorci.
- Es farà una reunió de seguiment per a les famílies a mitjans de curs.
- A petits s'avança l’entrega de l’informe al desembre, perquè coincideixi amb primària.
- Es recuperen els GT de manetes i biblioteca.
- 6è s’integrarà a les colònies de la Comunitat de Grans, que organitzarà l’escola, el comiat el

poden organitzar les famílies amb la col·laboració de l’escola.
- Es reprèn el voluntariat (2 persones per comunitat). S’estudiaran els curriculums dels

aspirants i es faran entrevistes.
- Es comunica el resultat de les competències: han augmentat totes menys llengua catalana.

Els detalls es publicaran a l’acta del Consell Escolar.
- Comissió TIC: direcció demana que organitzem activitats i xerrades sobre cultura digital. La

Raquel ja ha contactat amb Verificat per un taller de fake news.
- Una representant de les famílies va tornar a plantejar el tema de la jornada continuada per

iniciativa pròpia. No representa l'interès general, ni tan sols el d’un grup de famílies, així que
la Junta acorda no impulsar cap acció al respecte.

La Junta comenta que convindria que les tutores detectessin possibles candidates a participar a les
comissions entre les famílies de cada ambient i les animessin a implicar-se.
Respecte al GT de Manetes, l’escola haurà de decidir quan convocar-les o passar a l’AFA un llistat de
tasques pendents i un calendari. L’AFA no pot gestionar el seu funcionament de manera independent.
MAiS manifesta que vol estar en contacte i al corrent de l’activitat d’aquest GT ja que pot participar en
alguns dels seus projectes (jardí, ombres, etc).
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3. Novetat MAiS: projecte Transformem el Jardí i Revolta Escolar.
La Blanca demana a la Junta la conveniència de presentar un projecte de transformació del jardí al
Consell Escolar, o bé a la direcció de l’escola. La Raquel considera que en primer lloc caldria
plantejar-ho a direcció, ja que l’escola és la responsable pedagògica d’aquest espai. Suggereix a MAiS
que ho comentin abans de tot amb la Sandra, que serà la mestra de la Comissió i a l’hora pertany a
l’equip directiu.
Respecte a la Revolta, les diferents escoles que en formen part estan debatent variar-ne la
periodicitat, que podria passar de ser mensual a trimestral. Ens informaran quan s’hagi pres una
decisió.

4. Petició de l’escola per cobrir la despesa d’un vetllador pel migdia.
La petició de l’escola s’haurà de pressupostar per poder-la sotmetre a votació a l’assemblea. Aquesta
necessitat ve donada per un augment d’infants amb NEEs. Un d’ells necessita atenció especial durant
el temps del migdia. L’escola ja ha assumit el cost d’un altre vetllador que no ha quedat cobert per la
dotació del Consorci.
Peticions similars es repeteixen cada curs. La Junta reconeix que el Consorci continua obligant les
famílies a concertar serveis públics de forma encoberta. Es proposa alguna acció per fer-ho palès.

5. Preparació de l’assemblea.
Els punts principals de l’ordre del dia seran:

- Presentació dels objectius de les comissions per a aquest curs.
- Votació de la petició de l’escola de que l’AFA assumeix la despesa d’un vetllador pel migdia.

Com a data es proposa dimecres 26 d’octubre i s’intentarà avançar l’hora a les 18:00.
La Raquel ens comenta que falta vocal per a la Comissió de Convivència. Caldria que la mestra
assignada a la comissió captés alguna família del seu ambient, ja que hi ha moltes propostes
d’activitats d’aquesta temàtica per part de l’escola. Sería fonamental que alguna família s'impliqués en
les qüestions referents a les NEEs.

6. Novetats GT Gestió Migdia: contracte acollida, resultats de l’enquesta i plec concurs.
El Bernat explica que el contracte d’acollida ha estat retornat per Xalant aquesta setmana. L’empresa
ha afegit la informació que se li havia demanat i algunes anotacions i propostes de canvi de redactat.
Caldrà revisar aquestes esmenes abans de portar-lo a l’advocada de l’AFA, però sembla que no hi ha
cap punt crític. Si obté el vistiplau de l'advocada, Xalant el signarà.
Respecte a l’enquesta, els resultats es passaran a la Comissió i a Vatua perquè els valori. També es
faran arribar a la mestra assignada a la comissió perquè els traslladi a l’escola. La comissió s’ha de
reunir amb Vatua per acordar quines mesures es poden aplicar. Un dels punts fonamentals fa
referència a la comunicació entre monitores i famílies. És una qüestió que s'arrossega des de l’inici del
servei i que cal millorar. D’altra banda, la Cinthya proposa que, per a properes edicions, s’evitin
opcions de resposta ambigües a algunes de les preguntes que es plantegen (tipus “de vegades”), ja
que desvirtuen els resultats. Pel que fa a la participació, és difícil de valorar, atès que encara no tenim
dades reals del número de comensals. És calcula però que ha contestat 1 terç aproximadament.
En quant al plec de condicions pel concurs del servei, encara no està en marxa, ja que abans de
entomar-ho volen tancar altres temes (ratios, menús, enquesta). Es plantegen començar a finals
d’aquest trimestre perquè estigui redactat a finals del 2on. El Bernat considera que aquests terminis
són suficients perquè les empreses presentin les seves propostes, la comissió pugui valorar-les i
l’assemblea votar-les. La Raquel ho veu just. El Bernat explica que el que exigeix més dedicació és el
redactat del plec. Un cop publicat, amb un parell de setmanes és suficient com a termini de
presentació de les empreses. Calculen que per a l’estudi de les propostes i la votació caldrà un mes.
La Marta R. proposa que La Marmita, l’assessoria que està participant en el projecte pilot de
menjadors escolars agroecològics en el que participa l’escola, assessori al GT en el redactat del plec. La
Junta hi està d’acord. Se'ls demanarà una proposta i un pressupost.
La Júlia ens comunica que hi ha hagut baixes a la comissió i que s’estan reorganitzant.
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7. Altres
- Es planteja recuperar la FirAFA, possible data: 4 de novembre. La Luciana recorda que comporta molta

feina i que les comissions estan incompletes. Es podria fer coincidir amb un berenar de 6è (encara no
s’han començat a organitzar).

- Ens ha escrit una empresa oferint-nos un donatiu de material informàtic. Estem a la llista d’espera per
dos ordinadors (renoven equips cada 5 o 6 mesos). Els equips s’entreguen sense disc dur, així que no
tenim clar si els volem.

- La Junta acorda anular el calendari proposat a la reunió anterior i agendar les reunions d’aquest curs
pels 1ers dilluns de cada mes, exceptuant els que caiguin en festius, que es passaran al següent.

La reunió finalitza a les 20:40 h.
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