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PUNTS ORDRE DEL DIA 06/04/2022

1. Novetats casal d’estiu
2. Novetats espai migdia
3. Estat de comptes de les comissions i projectes pel 3er trimestre
4. Altres

1. Novetats casal d’estiu.
La Rut no pot assistir a la reunió però ens comenta per WhatsApp que estan pendents de millorar
l’homologació perquè el tema de les beques sigui més senzill, però que si no hi ha d’altres vies.
L’escola està col·laborant en aquesta millora de l’homologació. Ara estan tramitant la neteja dels
espais (que la fa el consorci) i omplint les graelles detallades de cada espai que l’escola ens ha de
signar. També tenim monitors de l’escola que volen participar al casal.
La Raquel comenta que l’AE Sant Andreu té contractat el servei de menjador del casal amb l’empresa
Cibus. És un càtering ja que a Gaia no hi ha cuina. La cuina d’Encants només la pot utilitzar l’empresa
Vatua l’Olla per contracte. Hi ha 2 possibilitats: o càtering de Cibus per tothom, o càtering de Cibus
pels petits i cuina de Vatua per mitjans i grans. Comentem que aquesta segona opció pot generar
conflictes entre ambdues empreses i desigualtats entre els infants. D’altra banda, estem d’acord en
que preferim cuina que catering, tot i que coneixem que el de Cibus és de gran qualitat. Es sotmet a
votació:

- Catering de Cibus per a petits + cuina de Vatua per a mitjans i grans: 3 vots.
- Càtering de Cibus per a tothom: 9 vots.
- Abstenció: 1 vot.

No acabem de tenir clar com Cibus realitzarà el servei sense accedir a les instal·lacions de la cuina
(aigua, neveres, piques…). S’haurà de consultar. Podem oferir l’espai de l’AFA si és necessari.
Aquest any els ambients no es podran utilitzar durant el casal, ja que l’escola els estarà preparant pel
curs vinent a causa del nou calendari escolar. Els espais disponibles seran el menjador, el gimnàs, l'aula
de psicomotricitat i el jardí.

2. Novetats espai migdia.
Vatua ha signat l’addenda al contracte del servei de menjador vigent, on consten els punts ratificats a
l’assemblea del 16/03/2022.
La junta reflexiona sobre si les empreses haurien de participar a les comissions. D’una banda, això
agilitza les gestions, l’intercanvi d’informació i la presa de decisions. D’una altra, pot interferir en la
seva independència.
La comissió de migdia explica que aviat es reunirà amb el GT sorgit a l’assemblea del 16/03/2022 per
començar a treballar en questions com el malbaratament, la valoració dels menus, etc. També sorgeix
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la proposta de demanar un canvi d’interlocutor amb Vatua ja que tant la junta actual com les anteriors
mai han pogut arribar a aconseguir una comunicació fluida amb l’empresa.

3. Estat de comptes de les comissions i projectes pel 3er trimestre
La Raquel demana a les vocals de les comissions si d’aquí a final de curs es portaran a terme els
projectes plantejats per aquest any que per diferents motius encara no s’han pogut tirar endavant.
La Soa comenta que l’activitat pels infants sobre racisme planejada per la Comissió d’Inclusió i
Diversitat es farà el 1er trimestre del curs vinent. La xerrada sobre sexualitat dirigida a les famílies es
farà abans de que acabi el curs.
La Luciana veu poc probable que el GT d’Amics i Familiars Músics organitzi res d’aquí a final de curs, ja
que ella serà fora tot el mes de maig. Intentaran fer alguna cosa per Sant Jordi. També ens explica que
ha aconseguit una subvenció de l’ESMUC destinada a associacions sense afany de lucre. Aquests
diners s'invertiran en comprar instruments per la batukada de l’escola. La compra es farà el curs vinent
a través de l’escola. L’ESMUC demana que l’entitat adjudicatària de l’ajut faci alguna demostració
pública de la inversió, que es pot fer en forma de concert pels centres educatius de la zona (Gaia i
Leonor Serrano). S’haurà de publicar a la newsletter de l’ESMUC. També de cara al curs que ve,
confiant que no quedi cap restricció Covid, intentaran recuperar la coral.
La Blanca explica que els diners de la Comissió de Medi Ambient i Salut reservats pels elements de joc
del jardí no es podran gastar. L’escola ho ha postposat pel curs vinent. És un tema molt complex i s’ha
de treballar més des de la comissió. Aquest any no han tingut temps ja que han hagut de dedicar
molts esforços al tema de l’amiant. La Blanca comenta que és una comissió amb molts membres, però
que al final la feina sempre recau en 2 o 3 persones.
Els infants de 6è estan fent propostes pel jardí pero no formen part dels projectes de la comissió, són
activitats de petit format que no necessiten inversió.
Es contractarà el jardiner perquè vingui 2 cops l’any a adequar el jardí i la terrassa del 4rt pis. Posarà
plantes que contrarresitin la contaminació i siguin adequades per l'ús de l’espai (resistents a l’activitat
dels infants).
La Céline va fer una gran feina per portar uns contenidors de reciclatge de mascaretes i al final no s’ha
pogut tirar endavant.
La Cinthya ha trobat a internet un lloc per reciclar bolis i retoladors. Sembla fàcil apuntar-se per
convertir-se en un punt de recollida. MAiS s’ho mirarà.
La Marta R. comenta que a Comissió de Migdia sobren els diners de l’activitat d’espigolar, que no s’ha
pogut fer aquest curs, però es farà l’any vinent. L’activitat de mitjans ha pujat més de preu perquè
estava pressupostada sense IVA i els cartells han estat també més cars, tot i així, potser sobren diners.
EL RRI l’estan acabant de treballar.
La Julia explica que han revisat l’espai del menjador amb una decoradora-interiorista. Hi ha aspectes
millorables: soroll, decoració, il·luminació, mobiliari... L’espai està molt abandonat. Es recorda que una
mare autora de les fotos que decoren el menjador les va reclamar en cas que es treguin.
Respecte a l’enquesta de satisfacció del servei, el Bernat opina que caldria fer-la cada any. El nou GT
que auditarà l’empresa ja ho contempla. Les preguntes i els resultats els haurien de revisar
nutricionistes professionals. Anirà dirigida a les famílies, però ha de contenir també preguntes pels
infants. Es suggereix recuperar i repetir l’enquesta que va fer la junta anterior (Maga). El Bernat
proposa fer-la aquest trimestre, millor abans del juny perquè hi hagi temps de valorar els resultats.

4. Altres
La Marta P. demana que quan es negoci el servei d’acollida amb Xalant, se’ls hi proposi que incloguin
un descompte per a famílies monoparentals. Per a la resta de serveis (extraescolars, menjador i casals)
hi ha beques i ajuts.
Serà complicat perquè a l’assemblea Xalant només va garantir la continuïtat de les activitats en les
mateixes condicions. La Soa afegeix que no és fàcil demostrar quines famílies són monoparentals, ja
que els tràmits per obtindre la documentació són molt restringits.

La reunió finalitza a les 21:00 h.
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