
DATA 18/01/2022 (19h00) - En línea https://meet.google.com/sta-nxcj-tao

ASSISTENTS

Raquel Freixes (Presidenta) Blanca Sánchez (Vocal Comissió MAiS)

Marta Uriel (Butlletí) Céline Stella (Co-Vocal MAiS i Representant Com. Grans)

Sara Abadia (Secretària)

Marta Rivera (Vocal Espai de Migdia)

Irene González (Tresorera)

Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Claudia Toro (Representant Consell Escolar)

PUNTS ORDRE DEL DIA 18/01/2022

1. Aprovació acta anterior.
2. Avaluació 1r trimestre (junta)

3. Estat comi migdia

4. Estat altres comissions

5. Dates assemblea extraordinària

6. Com arrenquem les comissions pendents

7. App AFA

8. Preparació Consell escolar 25/01

9. Canvis en la secretaria de la junta I properes dates de reunió

10. Campanya Desconcertades. Ens adherim?

DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA:

1. Aprovació acta anterior.

Queda esmenada i aprovada l’acta anterior.

2. Preparació Consell Escolar.

La vocal pregunta dubtes sobre l’ordre del dia del Consell del proper 25/01. Es resol el dubte de la

Claudia de que l’O.D del Consell no es pot modificar, és a dir, no es poden afegir punts. La Raquel

comenta que el que sí que es pot, és consensuar amb els pares i mares quin posicionament prendre

davant els punts. Els punts a tractar són:

1. Aprovar l’ acta anterior.
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2. Modificació pressupostos general i menjador

3 i 4.  Presentar i aprovar pressupostos

Es proposa que pregunti al Jaume i l’Eva (consellers anteriors) per a que Claudia pugui entendre i

revisar l’O.D de forma conjunta amb altres pares i mares ( i amb els actuals, Mireia i Paola per obrir

debat)i tenir clara la postura sobre el que caldrà votar. La Claudia no entén massa bé els números que

es mostren d’acollida i menjador. Es comenta que també es pot consultar a la Gabriela, que a més

portava el tema econòmic.

El 25 mateix publiquen adscripcions definitives per a l’institut. Així que en el torn de preguntes estaria

bé estar pendent d’aquesta notícia i preguntar alguna cosa al respecte.

3. Estat Comissió Migdia.

La Marta repassa els objectius. El pressupost és de 2200 euros.

No hi haurà cap cost per la migdiada. Cap proposta feta per la comissió és viable. L’acord és

que es crearà en cada ambient un espai reservat, amb més foscor i tranquil·litat i es farà com

a prova pilot. Es volien penjar uns elements del sostre per acondicionar l’espai i separar

aquesta part i no es pot perquè ho ha de fer personal de manteniment del Consorci. Cal

esperar a que vingui aquest servei. Es farà una prova pilot a Joc simbòlic i a Art. Es farà per

12 infants que els seus pares i mares consideren que encara han de fer la migdiada.

Hi han tres comissions de treball que necessiten pressupost, per les següents accions:

- Sobre Malbaratament:  Activitat  amb Espigoladors( per mitjans)

- Sortida a la productora de llet i iogurts (Granja la Selvatana) ( per petits) .

- Activitat amb un grup de productors de Sant Just Desvern per fer tallers de confitures i

altres ( grup de grans)

La Marta Uriel comenta que hi ha una mare de l’escola que té contacte amb un grup

d’espigoladors urbans.

La Cinthia comenta si Vatua fa alguna acció per evitar el malbaratament internament. És a dir,

respecte al menjar que no agrada de forma sistemàtica i sobra massivament. La Marta

R.comenta que ara mateix no hi ha ningú a la comissió que estigui revisant els menús i diu

que tot i així ho plantejarà a la comissió.

Es comunica que l’últim dia del trimestre es va signar el contracte amb Vatua, així que l’AFA

ja està cobertes en aquest sentit. Amb Kampi hi haurà una reunió després del 20 de gener.

La Cinthia pregunta si s’està treballant en el RRI i la Marta confirma que si.

4. Estat de les altres comissions:

Les comissions estan força aturades. Sabem que serà poc probable que es pugui fer festa de

carnestoltes per la manca de participació de famílies. Es va parlar de fer una notícia per

publicar al butlletí per reflexionar sobre el fet de que no hem tingut festa d’hivern i que no hi

haurà de carnestoltes.
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Marta Uriel comenta que la festa de carnestoltes ja l’organitzava l’escola de forma habitual i

que potser és millor que les mestres facin una crida de participació. Des de la vocalia caldria

motivar i donar una empenta a les mestres ( Raquel).

Claudia pregunta perquè hi ha problemes per organitzar una festa. S’aclareix (Raquel) que la

idea ve primer de les famílies i que son les que porten les regnes. Cal temps per tota la

logística, que hi hagin persones pendents i disponibles de totes les gestions. Les restriccions

de Covid es poden resoldre fent festes per comunitats i/o fent parcel·les per no barrejar

grups bombolles. Cal voluntaris en les famílies, proactivitat de mestres i lideratge en la

vocalia.

Cinthia proposa que es facin crides concretes, tipu “anem a organitzar la festa de final de

curs” en comptes de “Vine a la comissió de festes”.

Marta Uriel fa reflexió sobre el paper, darrerament, més restrictiu de l’escola cap a propostes

d’activitats de famílies. Com en el cas de 6è i el mail de l’escola al respecte.

En la darrera reunió amb direcció es va comunicar que no hi han persones per fer la festa de

carnestoltes i que caldrà que les mestres facin alguna cosa internament.

L’escola sembla no tenir clar què vol. Doncs demana proactivitat des de les famílies per fer

activitats però també les limita (cas mail de l’escola cap a la comissió de 6è)

Cinthia proposa que la Norma tingui reforç i temporitzar un pla de treball amb reunions.

El mateix es pot traslladar amb altres comissions. Calen reforços i planificar l’activació i les

estratègies per a cada cas. Raquel diu que la gent es va acomodant al no fer res. Les persones

que hi han ara, són una per comissió i tenen poc temps

Cinthia comenta la convocatòria dels premis AFFAC. Diferents premis sobre diferents

temàtiques. https://premisaffac.cat/premis-affac/#categories. Com a ham i motivació per a

aconseguir participació.

MaiS podria optar a aquests premis, doncs té una solidesa com a comissió. Pot quadrar amb

la temàtica de Transformació de l’Entorn, per tot el treball que hi ha al darrera, comunitari i

en xarxa amb el territori. La Blanca comenta que ho plantejarà amb la comissió.

La Sara proposa buscar complicitats amb les mestres que estan a la comissió de festes, cercar

persones que estiguin motivades i que es creguin el tema de la participació i de que la

comunitat educativa és “escola+famílies”. Seria interessant que si a l’AFA hi ha alguna mare

d’aquests ambients pogués detectar a les mestres que podrien tenir més iniciativa i crear

xarxa amb elles.  Les/els mestres de Festes son les següents:

Núria Novella (Petits)

Cristina Gimbel (Petits)

Guillem Segura (Petits)

Laura Escudero (Mitjans)

Alba Soler (Mitjans)
Víctor Gracia (Mitjans)
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La Claudia comenta que es podria fer més comunicació via whatsapp, doncs el mail i el

butlletí no tothom se'l mira. La Raquel opta més per “fer coses” per a que la gent s’enganxi

que no pas “enganxar gent per a que faci coses”. La realitat és que a part de Mais i a part de

Migdia, tot està força aturat.

La Cinthia proposa fer una junta extraordinària i temàtica (una per comissió) per ajudar a les

vocals a desencallar les comissions.

4) Junta extraordinaria: fer-la online per aprovar pressupostos.

L’assemblea es farà el 9/02 a les 19h.

- Objectius i pressupost del migdia

- Situació de la APP

S’haurà de publicar al butlletí del 28/01  l’O.D

S’Ha de convocar a les famílies a través de la Mònica. Sara parla amb Marta per si

pot estar a l’assemblea.

Junta per preparar l’assemblea: 1/02 a ls 19 h online

5)Situació secretaries.

La Sara explica que vincularan a una altra mare a la junta de l’AFA, per a que faci de

secretària amb la Marta Pérez. La Sara a partir d’abril tindrà dificultats per atendre

les juntes i a més és mare de sisè, és a dir, el curs que ve no hi serà. La Cinthia

comenta que és un tema a resoldre entre les secretaries.

6) Campanya Desconcertades.

Acordem adherir-nos al manifest.

7) la Raquel presenta l’app MIAMPA. La resta la comenta.

Se suggereix que poder podria ser bilingüe, perquè així tothom ho entendria. Es parla de que

la llengua vehicular de l’escola és el català i per tant de les eines administratives també.

Els objectius d’aquesta aplicació son la transparència amb els socis, tenint actualitzat el

registre de les famílies a la APP. També facilitar el registre de les inscripcions en les

extraescolars.

S’està estructurant amb la Mònica. La idea no és substituir a la Mònica amb aquesta eina.

Es farà una prova amb la Junta, internament, per provar-la . S’ha d’afegir la clàusula de la

LOPD. Es poden donar diferents graus/tipus d'accessos als diferents vocals i participants.

S’han configurat ja les extraescolars.

la Junta finalitza a les 21:10 hores
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