
Barcelona, 15/12/2021

DATA 15/12/2021 (19h00) - En línea https://meet.google.com/vyo-ypug-cvq

ASSISTENTS

Raquel Freixes (Presidenta) Gabriela Parra (ex-representant Consell Escolar)

Marta Uriel (Butlletí) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Sara Abadia (Secretària) Norma Pena (Vocal Comissió de Festes)

Marta Rivera (Vocal Espai de Migdia) Luciana Micheli (Vocal Familiars i amics músics)

Soa Noirault (Vocal Diversitat) Blanca Sánchez (Vocal Comissió MAiS)

Irene González (Tresorera) Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Com. Grans)

Marta Pérez (Secretària)

PUNTS ORDRE DEL DIA 15/12/2021

1. Aprovació acta anterior.
2. Bicibus i jardiner.
3. Visita de la regidora i reunions amb direcció.
4. Espai Menjador: migdiada, objectius comissió, data assemblea extraordinària per aprovar

pressupost.
5. Novetats sobre la situació de l’amiant.
6. Regulació activitats no lectives dins de l’escola (correu direcció).
7. Consell Escolar: feedback del consell de desembre.
8. Representant de l’AFA al Consell Escolar de Districte i al Consell Escolar Municipal.
9. Festa Hivern i situació de la participació a l’escola.
10. Despatx AFA i Mercat de 2a mà de 6è.
11. Presentació de l’APP Miampa.
12. Altres temes.

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2. BICIBÚS I JARDINER
● Novetats sobre el Bicibus: La Céline explica que hi ha una iniciativa per crear una ruta

Verdaguer-Glòries per les famílies d’Encants, Gaia, Ramon Llull i Leonor Serrano. La Raquel proposa
incloure també Carlit. El projecte està impulsat per les famílies de Gaia i es presentarà a la reunió de
districte del 21/12. La Celine és el contacte d’Encants i va seguint l’evolució del projecte, però de
moment no participa en la seva construcció. Per presentar-lo a la reunió del districte cal el suport de
les famílies de les escoles implicades (no necessàriament de l’equip docent). Oferir suport no ens
compromet, si el projecte prospera i és interessant per Encants, ens afegiriem a la llarga. Queda molta
feina per fer, encara s’està estudiant la ruta amb la Guàrdia Urbana. La junta decideix donar suport.

● Contractació d’un jardiner expert: La Céline comenta que MAiS va proposar a l’escola la contractació
d’un jardiner especialitzat per tenir cura de les plantes del jardí, principalment de l’olivera. L’escola ha
contestat que es farà càrrec del 50% de la despesa. Aquest acord no exclou una col·laboració amb una
empresa de reinserció social per contractar un altre jardiner, tal i com es va proposar a l’Assemblea del
novembre. Aquest segon jardiner es dedicaria a tasques menys especialitzades.

3. VISITA DE LA REGIDORA i REUNIONS AMB DIRECCIÓ
● Regidora: La Raquel ja ens va compartir el dossier que li va fer arribar a la Cristina Caballer (PDeCAT).

El va rebre molt positivament, així com totes les reivindicacions plantejades per l’AFA. Va dir que
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treuria tots aquests temes als plens/consells de barri com a representant de l’oposició. En el primer
Consell Escolar de Districte celebrat després de la visita, va preguntar sobre l’Angeleta Ferrer. El
regidor li va contestar que s’està treballant perquè tingui 3 línies de secundària. Es resoldrà en un
parell de mesos.

● Reunions amb direcció: La Raquel i la Cinthya van explicar a l’equip directiu la reorganització de l’ús
del despatx de l’AFA. També es van comentar els darrers incidents a l’ambient de Tretzevents, a hores
d’ara la tutora està de baixa. En quant a les propostes per solucionar el problema de la migdiada a la
comunitat de petits, la Paula va comunicar que l’escola no donaria suport a cap per trobar-les
inviables.

4. ESPAI MENJADOR: MIGDIADA, OBJECTIUS COMISSIÓ, DATA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA PER
APROVAR RECTIFICACIÓ AL PRESSUPOST.

● Migdiada: La Marta Rivera explica la resposta de la Paula a les propostes del GT Migdiada (vocal:
Maria Sala):

○ Paliar la manca de monitors amb famílies voluntàries: Inviable per qüestions de
responsabilitat civil.

○ Contractar més monitors via quotes extres: inviable perquè la quota màxima legal ja està
coberta.

○ Proposta final: condicionar racons tranquils dins dels ambients on els infants puguin
descansar (amb matalassos, cortines, etc). Començaran fent una prova a Joc Simbòlic i Art.

● Objectius comissió: La Raquel li recorda a la Marta R. que cal que replantegin els objectius de la
comissió per poder-los presentar a la propera assemblea extraordinària. La Marta R. comenta que
estan muntant diferents GT i encara han de decidir qué prioritzaran i com distribuiran el pressupost.
En principi, els objectius de la comissió seran els següents:

○ Crear un “Reglament de Règim Intern” de l’espai de migdia que emmarqui conceptes amplis i
serveixi de referent per el futur.

○ Ajudar a prendre consciència del malbaratament alimentari a través de xerrades, activitats i
accions al menjador.

○ Aproximar l’origen dels aliments que mengen els infants a l’escola a través de conèixer els
productors i proveïdors del centre.

○ Millorar la comunicació de l’espai de migdia a través d’un document de l’històric de la
comunicació i la creació d’un espai d’exposició del menú diari.

○ Pensar propostes viables per fer possible la migdiada dels infants de P3
● Data de l’assemblea extraordinària per aprovar el nou pressupost: queda pendent de fixar.
● Altres temes espai migdia:

○ Hi havia pendent una reunió AFA-Kampi ki Pugui que ha quedat ajornada perquè no han
pogut acabar el pla de viabilitat. Encara tenen varies cites pendents amb BCN Ativa. Sembla
ser que l’acabaran després de festes. Segueixen fent els pagaments als monitors en els
terminis acordats i informant a l’AFA tal i com es van comprometre.

○ Sembla que a finals de desembre es signarà el nou contracte amb Vatua.
○ La Laura ha comunicat a la Raquel que hi ha desacords laborals amb les seves treballadores

des de que es van sindicar. L’AFA ja es va oferir a actuar de mediadora però ni Vatua ni les
treballadores es van interessar per la proposta. També hi ha malestar intern entre l’equip de
treball de cuina.

5. NOVETATS SOBRE LA SITUACIÓ DE L’AMIANT
La Blanca explica que a reunió amb l’Ajuntament de l’1/12 els van informar de que en breu (Nadal) es
retiraran les cobertes de Castillejos. La resta de l’amiant es retirarà seguint el pla de reforma de Glòries
(2023?). MAiS ha escrit un correu dirigit als responsables de l’Ajuntament i al Departament de Treball
sol·licitant garanties de seguretat envers la salut pública durant la retirada de Castillejos. Aquesta
informació es publicarà al proper butlletí.
La Raquel proposa comunicar-ho també a la regidora. La Blanca proposa reenviar-li el proper correu
que es redactarà a mode de recordatori, ja que, a hores d’ara, l’anterior no ha rebut resposta per part
de cap dels destinataris.
La Cinthya comenta que les mestres van fer una consulta al Dep. de Treball a través de la seva
delegada de riscos laborals. La delegada els va contestar que el darrer informe emès pel Consorci
afirma que no hi ha riscos per la salut dels treballadors del centre. Resposta rebuda fa unes 3
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setmanes que MAiS desconeixia. La Marta Uriel intentara recollir informació de la Dolors (mestra
mitjans) i la traspassarà a la Blanca.

6. CONSELL ESCOLAR: FEEDBACK DEL CONSELL DE DESEMBRE
La Biela recomana humanitzar el consell escolar i fer una trobada entre antics i nous consellers. El
Consell en sí es molt administratiu, no dóna opció al debat.Aquest gest de coneixença mútua pot
ajudar a la motivació i la implicació.
La Claudia, la nostra representant,  no es pot connectar.
Cinthia proposa que hi hagi un espai de trobada periòdic entre AFA i representants del consell.
Les característiques del nou claustre no ajuda a que en el consell es vegin reflexades les necessitats de
les famílies. Estaria bé preveure els 5 claustres amb temps i haver pogut fer una discussió prèvia amb
els temes principals. En el cas del darrer claustre tampoc es va facilitar un horari “conciliador”  per a
que famílies poguessin anar.
La Claudia està a la Comissió permanent, que és una comissió on es tracten temes i es prenen
decisions que no poden esperar al proper consell. Per tant aquesta comissió es pot reunir fora de les
dates dels consells anuals.
El tema de les colònies de 6è, que no es va parlar al consell del setembre,  és un exemple del
funcionament poc operatiu del consell. Cal doncs millorar l'eficiència del consell, apropant-lo més a la
realitat de la comunitat escolar.
En el consell de districte no hem pogut tenir representació per un tema de pèrdua de papers, quan la
Biela s’havia proposat en el seu moment. La documentació mai va arribar.

7. REPRESENTANT DE L’AFA AL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE I AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
L’escola ha escrit a l’AFA informant de les properes votacions al Consell Escolar de Districte i Municipal.
Abans del 20/12 s’ha d’enviar la documentació dels representants per part de l’AFA. La Marta P.
comparteix el correu amb la Biela i la Claudia. Acordem informar-nos bé de si és possible a nivell legal,
però, si fos possible, la Biela està d’acord en representar l’AFA al Consell Escolar de Districte.

8. FESTA D’HIVERN I SITUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.
Costa trobar voluntàries. Ens preguntem com hem de motivar la gent. Es pot enviar una notícia al
butlletí per fer crida (sense que sigui gaire lacrimògena). La Luciana té un recull de fotos de festes
antigues que enviarà al correu de comunicació per il.lustrar la notícia i que les noves famílies vegin
què fèiem abans. La Blanca comenta que estaria bé fer crides més concretes via delegades, per
exemple: es necessita una persona per ambient per a la festa i s'hauria d'explicar exactament quina
seria la tasca.
En general Les comissions estan adormides s’obre debat sobre què podem fer per revitalitzar-les. la
Luli del Grup de músics destaca la bona actitud del Damià i que el seu grup es dedicarà a fer tallers en
horari lectiu, no a amenitzar festes.
La Marta butlletí planteja que potser el model de comissions mixtes s'ha esgotat perquè les mestres
noves necessiten un temps per adaptar-se a l'escola (ara i abans també) i carregar-les amb més
reunions de comissions potser no és gaire realista. La Raquel contesta que sense comissions mixtes,
s'acabaria carregant a la direcció.

9. DESPATX DE L’AFA I MERCAT DE SEGONA MÀ DE 6È

Membres del grup del Mercat de 2a mà d’Encants relaten els fets vers a l’organització prèvia, el
muntatge i la recollida del mercat. Fan especial referència a la poca i poc adequada comunicació entre algunes
persones de la Junta de l’AFA i el grup de treball. Posen en context els motius de no poder donar resposta a la
petició de l’AFA de que el dia 9/12 estés el despatx buit: falta de mans, falta de dies (pont i vaga), falta d’espai
per emmagatzemar la roba , falta de recursos per guardar-la amb seguretat (capses de plàstic), falta d’una
figura de coordinació en tot el procés i adaptació a les agendes de les fundacions receptores del sobrant de
roba (Engrunes i RETO).
D’altra banda, la presidència i vicepresidència exposen els seu motius en la petició de buidar el despatx un cop
finalitzada l’activitat. Les necessitats fonamentals eren tenir l’espai disponible per fer una reunió amb la Laura
de Vatua l’Olla i per la preparació de la festa d’hivern. Tot i que en general el despatx de l’AFA ha d’estar sempre
buit i disponible i l’AFA té un compromís i una responsabilitat vers l’escola amb els espais. En general aquest
incident es considera un problema de manca de responsabilitat de les organitzadores.
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La Luciana dóna consells de com ha de ser l’organització de les famílies de 6è, fruit de la seva experiència com a
mare de 6è i reitera la necessitat de responsabilitzar-se de les activitats de principi a fi. La Cinthia explica que
hi han mares de 6è d’altres anys que s’han queixat d’aquesta activitat i també es comenta que el mercat ha
coincidit amb la sortida de la Laura de Vatua del despatx de l’AFA. La Marta Uriel explica que l’important és no
flagelar-nos, que es van fer crides per tenir ajuda sense èxit i que cal ressaltar allò positiu que ens fa funcionar
com a comunitat. La Blanca dóna el seu punt de vista, positiu, com a mare que va visitar el mercat i que va
veure a les famílies passant una tarda agradable així com als infants implicats en la venta i l’organització. La Soa
no troba motius de pes per haver fet pressió al grup de mares del Mercat de 2a mà, ja que la festa d’Hivern ja
fa uns dies que se sabia que no es feia i el despatx és un espai que gairebé cap família el fa servir.

10. PRESENTACIÓ DE L’APP MIAMPA

https://docs.google.com/presentation/d/1NL3DhlWd9hfo7SoDkBH0Clyav4b9WRt4nmw3s
xZuad4/edit?usp=sharing
El proper curs s'informarà a les famílies noves que arribin que es funciona així a l'escola.
Sorgeix la pregunta del destí de les dades que introduïm a l'aplicació. La Raquel explica que es crearan
diferents tipus d'usuaris i que no tothom tindrà accés al mateix tipus ni quantitat d'informació.
L'empresa compleix amb el RGPD.
Cal deixar clar a l'assemblea que es tracta d'una prova i que si finalment les sòcies no ho accepten,
tornarem al model anterior.

11. ALTRES TEMES
La Raquel, la Cinthya i la Marta U. comenten que alguns tutors han establert una mena de càstig que
consisteix en enviar els infants que es salten els límits a un altre ambient durant uns dies. No es
qüestiona la validesa pedagògica del mètode, però sobta que sigui compatible amb els protocols Covid
establerts pels grups bombolla i que no s’hagi informat a les famílies.

12. REGULACIÓ D’ACTIVITATS NO LECTIVES DINS DE L’ESCOLA (CORREU DIRECCIÓ)
Queda pendent de comentar.

La reunió finalitza a les 21:45
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