
ACTA de REUNIÓ JUNTA AFA ENCANTS 30 de març de 2017.

Dia 30 de març de 2017 a les 18:00

Assistents Jordi,  Bernat, Marian, Joke, Ari,
Magali,  Lute,   Susana,  ,
Barbara  Gonzalez  (nova  vocal
de recerca i inovació), Joke

Excusen
assistència

Ferran, David, Virginia, Luciana
i Norma

Altres
assistents

Anna Oriol, Anna Vilanova

Ordre del dia

1. Temes diverses de la Comissió de Menjador
2. Proposta sortida Famílies
3. Ubicació escola Cartagena
4. Renovació Junta

1. Temes diverses menjador

 Condicionament menjador

El Bernat explica que la comissió ha rebut varies pressupostos. Es decideix 
tirar endavant amb l'empresa OHUB que proposa un estudi acústic i basat en 
aquest estudi farà una proposta de solucions per a baixar les reverberacions i 
per tant el soroll al menjador. La proposta de l'empresa inclou solucions, 
materials i propostes d'instal·lació. Un cop rebut aquesta proposta podrem 
decidir si volem que ens en facin també l'instal·lació, si l'instal·lem nosaltres 
mateixos o si triem un altre proveïdor per fer-nos l'instal·lació. El cost total de 
l'estudi acústic i la proposta de solucions és de 900 euros. L'AFA assumirà 
aquest cost. 
Es compartiran els pressupostos amb la comissió d'obres per a la seva 
avaluació.
Es decideix fer l'estudi el ràpid possible per a poder presentar per aprovació a 
l'assemblea el pressupost de la solució final.

 Divisió menjador

Les mestres han demanat que s'estudiï possibles solucions per a dividir el 
menjador gran en dos espais separats. El Bernat explica que no és tant pel 
soroll però més bé per raons d'organització i per a poder crear un ambient 



diferent, ja que no hi haurà la mateixa aglomeració de nens. Es comenta que 
no cal que sigui una separació total (ej. Una paret).
La comissió d'obres i de menjador hi treballaran conjuntament.

 Es comenta la reivindicació dels infants de la comunitat de grans que demanen 

tenir oli per a acompanyar els àpats. El Bernat explica que ho valorin 
positivament tant les Mestres com a Vatua l'olla. Es decideix que la comissió de
menjador n'assumirà el cost per a fer la prova aquest tercer trimestre i demanar
a Vatua l'olla d'assumir-ne el cost a partir del curs vinent.

 Es decideix comprar un botiquin més gran per a guardar les medicines per als 

nens alergics, ja que el número de nens amb al·lèrgies ha augmentat i és 
necessita més espai.

 El Bernat comenta que la comissió té previst repensar al menjar que prepara 

Vatua a l'olla per a les excursions. En primer lloc volen informar bé a les 
famílies de quin menjar es dóna a cada comunitat i després es demanarà a les 
famílies de donar idees de com es podria millorar.

 El Bernat explica que la comissió rep moltes preguntes, inquietuds relacionats 

als menús i sobretot les combinacions dels ingredients que semblen no agradar
massa als infants. La comissió vol fer unes explicacions escrites dels menús i 
la seva elaboració al butlletí i planteja fer una enquesta per a entendre millor 
com les famílies presenten el menjar 7 els menús a casa per a veure com es 
podria millor.

 El Bernat comenta també preocupacions de les famílies i els infants 

relacionades amb com s'utilitza el pati i els ambients a l'hora del migdia. Es 
decideix parlar-ne amb les Mestres i demanar-les si es pot tractar al Consell 
d'infants.

 El Jordi comenta que una família ha demanat de fer ús del menjador a un preu 

rebaixat els dies que els nens arribin tard d'excursió i per tant es fa difícil que 
els nens que no dinin a l'escola vagin a casa a dinar i tornen a l'escola a les 
14.40h. La família proposa pagar només el preu del dinar, sense el cost del 
monitoratge. 
Es decideix no donar aquesta opció perquè no seria correcte per a les famílies 
que paguen el menjador esporàdic en altres moments i a més a més si tots els 
nens que normalment dinen a casa en farien ús, s'hauria d'augmentar el 
nombre de monitors.



2. Proposta sortida famílies 

L'Anna Vilanova explica la proposta per a fer una sortida oberta a totes les 
famílies de l'escola. Proposa que sigui al Bosc Vertical, a Mataró. Existeix la 
possibilitat de fer diversos circuits adaptats l'edat dels nens o també una 
gimcana o un circuit d'orientació. Ella ja hi va contactar i la van informar que
si som 60 adults i 20 infants tanquen el parc per a nosaltres al preu de 1500 
euros. Si aconseguim que hi vagi més gent el preu per persona baixarà. En 
aquest momento tenim una reserva per el dia 26 de maig. 
L'AFA pagaria el cost de l'autocar per a arribar-hi. Cada família pagaria les 
seves entrades.

Es decideix fer un doodle per a veure quantes famílies s'hi apuntarien i l’ 
Anna parlarà començar amb el Bosc Vertical per a conèixer les possibilitats.

3. Ubicació Escola Cartagena

El Jordi explica les accions ja iniciades en relació amb la notícia que ha fet 
publica el Consorci d'ubicar la nova escola Cartagena al mig del carrer 
Cartagena a molt a prop de la nostra escola. 

L'AFA va enviar una carta al Consorci i a l'ajuntament mostrant preocupació 
amb la ubicació per diverses raons: el projecte de pacificació i adequació 
del carrer Cartagena, camí escolar,... i demanant explicacions. En cap 
moment aquesta carta es mostra contrari a l'obertura de la nova escola, al 
contrari, aplaudim l'aposta del Consorci per augmentar places públiques al 
districte i la clara intenció que siguin escoles amb pedagogies innovadores. 
Al cap d'uns dies i com que no hi va haver resposta a aquesta carta l'escola 
va enviar un escrit amb el mateix to al Consorci demanant explicacions i una
reunió.
El Consorci ha citat la direcció a una reunió pel divendres 31/3. Hem 
demanat poder ser-hi però el Consorci ha indicat a la direcció que en 
aquesta reunió no hi podrà assistir l'AFA.
Creiem que és important que en aquest tema l'AFA i l'escola anem de la 
mà. És un tema que preocupa bastant a les famílies de l'escola i volem que 
sàpiguen que l'AFA hi està implicat. A més a més volem que el Consorci en 
reconegui com a interlocutor per a parlar de temes referents a l'escola i el 
seu entorn. 
Mentrestant el Jordi Matas del Districte ens va respondre la carta però 
creiem que la resposta és poc raonada i fa sorgir encara més preguntes 
referent a la ubicació (provisional i final) de la nova escola.

Quedem per tant en les següents accions:

- El Jordi reiterarà a la direcció la nostra voluntat d'estar implicats al procés i
demanarà que direcció es reuneixi amb representants de la Junta per a 
passar la informació que obté després de la reunió amb el Consorci.



- EL Jordi demanarà a direcció si podem fer un missatge conjunt (AFA - 
Escola) per a informar a les famílies. 
- El Jordi tornarà a enviar un missatge al Consorci demanant que es 
reuneixin amb l'AFA per a donar explicacions de la ubicació de l'escola 
nova. 

4. Renovació Junta

Aquest fi de curs toca la renovació de la Junta de l'AFA. 

El Jordi informa que han presentat la seva no renovació la Norma 
(secretària), La Edi (Tresorera) i el David (vocal d'obres). A la reunió també 
presenten la seva no-renovació la Magali (vocal de festes), La Marian (Vocal
d'extraescolars), La Susana (Vocal de comunicació).
El Jordi (president) també presenta la seva no-renovació. 

Es comenta que els pròxims cursos es presenten uns reptes importants com
el pas a secundària i la consolidació del projecte de l'escola i per tant com a 
junta creiem que caldria un equip potent i motivat per a afrontar aquests 
reptes. Es comenta la situació de la renovació de fa dos anys on en un 
principi no es va presentar cap candidatura. Estem d'acord que cal llençar 
un missatge clar a les famílies que es necessita la seva implicació. Encara 
que hi hagi alguns vocals que renoven les comissions no poden funcionar 
pas sense una junta i cal que les famílies entenguin quin impacte tindria que
desapareguin les comissions (impacte sobre contractes amb proveïdors, 
relació amb l'escola, festes, obres, ...

La Joke proposa que l'actual junta agafi un paper actiu en la motivació de 
les famílies per a presentar-se per fer una candidatura i es decideix que en 
la comunicació a les famílies es mencioni el Jordi com a persona de 
contacte per a qualsevol dubte. Volem que les persones que s'estan 
plantejant formar un equip de junta tinguin algú a qui formular preguntes o 
qui els pugui posar en contacte amb altres grups en cas que no trobin prou 
gent per a presentar una candidatura completa.

Quedem per tant en les següents accions: 
- Es publica un missatge en el butlletí del dia 7 d'abril avisant a les famílies 
que s'ha de renovar la junta i animant que es presentin candidatures fins al 
dia 7 de maig. 
Estem d'acord que el missatge ha de ser engrescador però al mateix temps
volem que les famílies se n'adonen que és important que es presentin 
candidatures per a la continuïtat de l'afa. (Joke)
- A partir del 18 d'abril empaperarem l'escola amb missatges creatius però 
clares. "Fan falta candidatures per a la junta sinó..." (Magali/ Susana)
- Al butlletí del 21 i 28 d'abril es farà un recordatori. Acordem fer un 
missatge "alarmista" al butlletí del 28 si fins a aquest moment no s'ha rebut 
cap candidatura. (Joke/ Susana)
- Es programa l'assemblea ordinària de la Junta el dia 23 de maig. En 
aquesta junta es votarà la nova junta. 


