
ACTA de REUNIÓ Junta de l’AFA

Dia 13 de juny de 2019 de 19 a 22h
Assistents Anna (antiga presidenta) i Mar (nova presidenta)

Joke (ex  vice  presidenta  i  representant  AFA comunitat  de grans)  i
Montsé (nova vice presidenta)
Sol (nova co-vocal extraescolars)
Cinthya i Cristina (equip econòmic)
Albert (medi ambient)
Gabriela (ex vocal festes) i Cata (ex representant AFA comunitat de
petits i nova co-vocal festes)
Raquel (convivència)
Soa (ex secretaria i co-vocal diversitat), Míriam (equip secres) i Bea
(nova secre)
Marta (volem institut)
Luciana (pares i amics músics)
Nuria (migdia)
Ivan (vocal nova junta)
Ángeles (comunicació)

Ordre del dia 1. Espai del migdia
2. tresoreria
3. consell escolar (retorn)
4. carta d'una família sobre la nova Direcció de l'Escola
5. xerrades tancament límit (retorn)
6. estat caseta de l'AFA

Altres temes pendent per la nova junta:
1. Menjar aniversaris i festes de l'escola
2. Esborrany del pla d'acollida noves famílies
3. Ús despatx de l'AFA

1. Espai migdia  

Soroll:  Es va fer una mesura abans i després del dinar i els nivell eren correctes. Les mesures
que surten a l’informe tècnic no es poden dur a terme. S'està fent una enquesta a les famílies
que dinen a l'escola.

Al·lèrgies:  colònies.  Van sortir  preocupacions d’algunes famílies.  L’escola  s'ha  compromès a
informar del menú una setmana abans. Ho està treballant amb la comissió tot i que pensem
que aquest any s’ha informat correctament.

Contracte amb Vatua: s'ha revisat però no s'ha pogut fer la reunió amb Vatua. La tindran la
setmana vinent. Volen aportar millores. La nova junta haurà de firmar el contracte nou després
de revisar-lo amb la vocal de la comissió al setembre.

Falta gent a la Comissió i falten veterans que coneixen bé l'històric de la comi.

20/06 procés participatiu de la Gene. Va Núria.



SOS Menjadors: han fet reclamacions bastant clares. Mirar la web.

Caixes de la paret: no han pogut comprar-les i sembla que l'equip de cuina/kampi ja no volen
les de vímet de l'Ikea perquè no es poden netejar fàcilment i no volen de plàstic perquè no són
ecològiques, etc... en el pressupost d'aquest curs, els diners de la comí (com la pintura) no
havien de sortir de la partida d'imprevistos si no del compte de menjador. Eren 500€. Queda
pendent la compra de les caixes per setembre.

2. Tresoreria

Comptes no actualitzades perquè no hem pogut fer alguns pagaments des de principi de juny
perquè es va renovar el contracte amb el banc al maig i volíem aprofitar per fer els canvis amb
la nova junta. En curs. En principi aviat  podrem tornar a fer pagaments.

Marta ha lliurat el document del canvi de junta a Justícia però trigaren uns 2 mesos.

Saldo bancari a 24/05= 10,207.37€

Dubte sobre extraescolars: parlar amb la Lia que ho té clar per saber quins moviments s'han de
fer.

Dubtes sobre algunes factures de Medi-ambient: pendent que Albert ho revisi.

Festes: falta pagar la meitat de les cadires (250€ escola i 250€ AFA) i Xiula (1000€ + IVA).

3. Consell escolar

Van tenir reunió dimarts. Han canviat la composició del Consell: han afegit un mestre (Robert)
perquè des d’inspecció han fet saber a l’escola que no tenia la composició correcta. (Veure
informació detallada a l’acta del Consell Escolar).

Bolet de l'Eixample va a Fort Pienc.

Escola ha rebut una dotació per rebre més nens amb necessitats específiques. La dotació SIEI
és d’un/a mestre/a, un tècnic/a, un recurs de districte específic per a infants amb necessitats
educatives  especials.  Recordem  que  l'AFA  va  votar  en  assemblea  que  no  pagaríem  més
vetlladors el curs vinent per falta de diners.

Es va aprovar el calendari escolar pel curs vinent.

Van aprovar les 2 noves extraescolars (mindfullness i plàstica) però van dir que eren molt cares
per la nostra escola i  que hauríem de tenir més beques i  tenir una versant més social...  La
consellera també va entendre que havia dubtes sobre la  adequació de la  proposta i  sobre
l’activitat d’anglès. No ve cap mestre a les reunions de les comissions i no van traslladar els
neguits fins a final de curs.



Gabriela va comentar que no es un tema només de l'AFA sinó de les famílies que paguen les
extraescolars. Com a AFA no podem muntar un sistema de beques a part del sistema que ja
existeix. Es poden buscar solucions però han de venir les mestres a les reunions.

Votacions sobre sortida de Cronos demà a Lleida: NO es va autoritzar (un vot de diferència)
perquè el viatge és llarg i són diners de l'escola per pagar l'autocar per només un ambient. A la
tarda, la decisió va canviar arran d'una carta de reclamació de la mestra. Només iran 6 o 7
famílies.  Tot i  que l’AFA no pot decidir  sobre les sortides ja que són criteris  pedagògics de
l’Escola, a les properes juntes volem parlar-ne.

Relleu de la direcció: alba ha de presentar un projecte per aquest any provisori i al setembre
s'obrirà un procés per rebre nous projectes pel curs 20-21. Demà vindrà un inspector a parlar
amb els consellers sobre l'Alba.

4. Carta d'una família sobre la nova Direcció de l'Escola

Una família va adreçar una carta a la junta de l’AFA en desacord amb el nou equip directiu. Es
considera que en tractar-se d’una família, i que l’AFA no intervé en les seleccions de l’equip
directiu, es donarà resposta a la família en aquesta línia.

5. Xerrades tancament límits (retorn)

Després d’haver tingut lloc les tres sessions de tancament amb el nou format, incloent-hi una
sessió d’activació sobre els límits, els participants van omplir una butlleta avaluant la sessió i la
van donar a la mestra a cadascun dels ambients.

A continuació us presentem algunes de les conclusions extretes:

• Van participar un total de 161 pares i mares a les sessions de tancament (que 
posteriorment van fer-ne l’avaluació)

• Un 73,23% dels participants van quedar satisfetes
• El que més negativament han puntuat les famílies ha estat la valoració global de la 

sessió amb un 27,95% d'insatisfets (poc o gens)
• El que més positivament han puntuat les famílies ha estat el format de la sessió amb un

75,16% de satisfets
• La comunitat que més negativament ha valorat la sessió ha estat la comunitat de 

mitjans, amb un 34,02% d'insatisfets
• La comunitat que més positivament ha valorat la sessió ha estat petits amb un 81.69% 

de satisfets
• A petits el millor valorat és la valoració global i el format amb un 84,51% de satisfets 

ambdós ítems
• A mitjans, el millor valorat és el ponent i el format de la sessió amb un 65.57% de 

satisfets en ambdós ítems
• A grans, el millor valorat és el ponent amb un 79,31% de satisfets

A molts ambients no hi va haver conclusions desprès i es va trobar a faltar.



6. Estat caseta de l'AFA

Cata va anar a la caseta per buscar material però hi va trobar molt de desastre i s'han trobat
caques de ratolins. S'ha d'avisar a l'Escola i cuina per avisar a l'Agència de Salut Publica. Es
necessiten  més  mans  per  fer  neteja  de  la  caseta.  Caldrà  comprar  caixes  per  endreçar
possiblement.

S’acaba la junta a les 21h20.


