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ASSISTENTS

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

Marta Uriel (Butlletí) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)

Sara Abadia (Secretària) Claudia Toro (representant Com. Petits)

Anna Batlle ( Vocal Espai de Migdia) Norma Pena ( Vocal Comissió de Festes)

Soa Noirault ( Vocal Diversitat) Luciana Micheli ( Vocal Familiars i amics músics)

Irene González ( Tresorera)

PUNTS ORDRE DEL DIA 09/11/2021

1. Aprovació acta anterior
2. Valoració de l’ assemblea
3. Candidatura Consell Escolar
4. Viatge 6è
5. Espai Migdia
6. Festes
7. Hores de Mònica
8. Material AFA-Escola
9. Quotes

1) S’aprova l’acta anterior.

2) Valoració de l’ assemblea 04/11/2021

Què hem de seguir fent
- apostar pel format híbrid (presencial i virtual, crec que és el format per mantenir els nivells de
participació i assistència)
- repartir-nos les tasques entre totes, dona tranquil·litat a nivell organitzatiu per no perdre detall
- presentació clara, concisa, i "curta"

Què hem de deixar de fer
- no començar puntualment (ahir vam començar 15 minuts tard)
- no respectar els temps per tema (vam anar tard)
- no esperar al final per fer preguntes (està bé demanar si s'ha entès, però si hi ha un torn de
preguntes al final, s'ha de respectar, per seguir avançant)
- prioritzar la gent que hi ha a la sala, més que la que hi ha a casa (ahir era la primera vegada, era un
repte, i ho vam fer bé, però aquest punt l'hem de millorar)

Què hem de començar a fer
- posar un moderador de la gent de casa a la sala, perquè dongui també el torn de paraula
- compartir la pantalla de la reunió a la sala, perquè els que estan a sala vegin qui està parlant en línia
- parlar sempre davant de la càmera perquè a casa ens vegin i reconeguin
- automatitzar el sistema de votació també a la sala (es perd molt temps comptant vots, i no ajuda a
acabar a temps)
- millorar el sistema d'àudio perquè la gent que parla a sala se senti des de casa
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3) Candidatura Consell Escolar
L’escola trasllada que ningú s’ha presentat com a família per ara. L'actual representant de l’AFA al
Consell dimitirà. Des de l’AFA la Claudia està interessada en representar a l’AFA. Per fer un cop de mà a
l’escola, acordem fer veu i buscar candidats i candidates que puguin representar a les famílies
d’Encants. També algú que pugui coordinar-se amb l’AFA per estar més al corrent dels temes. També
fer un mural amb fotografies per fer de reclam.

4) Viatge 6è
La darrera reunió amb direcció i David va tenir lloc dijous passat. Comença a haver-hi entesa entre les

parts. Es va fer una enquesta en la que van participar 70 famílies de 6è. Els resultats van ser que la
majoria opta per un viatge de 6è.

Respecte al paper que els infants havien de portar signat sobre si anirien o no de colònies, es percep
en alguns ambients poca coordinació amb el claustre (s’havia donat un temps).

De cara al claustre ara s’ha de donar a conèixer el procés i els resultats. Divendres hi ha reunió amb la
direcció i AFA.

5) Espai Migdia
L’Anna Batlle, nova vocal ens exposa els aspectes més importants de la reunió de l’espai migdia. Es van
presentar els objectius, els-les vocals i els plans de treball de la vocalia. Assisteix el grup de pares i
mares preocupats per la migdiada de P3 i son convidats a incloure la demanda en forma d’objectiu per
a la comissió.

Es parteix de la intenció de fer propostes creatives i constructives per millorar l’espai del migdia. Es
farà un grup de treball sobre el RRI. Interès en tractar el tema de malbaratament alimentari.

Des de la junta es considera important que Vl’O i Kampi no formin part de la comissió. Les tres vocals
de la comissió de migdia sí que estan d’acord en que membres de les dues empreses formin part de la
comissió.

Per aquesta comissió hi ha un pressupost de 2200 €

Cal millorar la comunicació als ambients de quan toca portar carmanyola en excursió.

6) Festes
Es coordinen dates

7) Hores de Mònica
Abans de la Covid feia 8 hores: 5 per les extraescolars i 3 per l’AFA. Es poden redistribuir les hores. Es
parla de les funcions de la Mònica i de què li podem demanar.

8) Material AFA/Escola
La Junta considera que l’espai de l’AFA cal recuperar-ho.

9) Pendet: quotes

La reunió finalitza a les 21:40 h


