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DATA 15/09/ 2021 (19h00) - Presencial (Pati escola) 

 

ASSISTENTS* 
Magali Szalardi (Vocal Migdia) Raquel Freixes (Presidenta) 

Luciana Michelli (Vocal familiars i amics músics) Marta Uriel (Butlletí) 

Marta Pérez (Secretària) Cinthya Villafaña (Vicepresidenta)  

Blanca Sanchez (Co-Vocal Medi Ambient i Salut) Irene Gonzalez (Tresorera) 

Sara Abadia (Secretària) Gabriela Parra (Representant AFA al Consell Escolar) 

Sara Mérida (GT Relacions Externes i Representant AFA Comunitat 
mitjans) 

Céline Stella (Co-Vocal Medi Ambient i Salut i Representant AFA 
Comunitat grans) 

* Convidats: Natalia Gascue i Steven Laurie, pares de l’escola. Van presentar una queixa sobre l’espai migdia via mail i se’ls va convidar a 

assistir. 

PUNTS ORDRE DEL DIA. 15/09/2021  

-  Espai migdia 
-  Resum Consell Escolar 
-  Extraescolars 
-  Planificació de les properes juntes i assemblees 
 

 
1) ESPAI MIGDIA. 

 
Ràtio de monitores: 
La Raquel exposa la situació pel curs 20/21: el Consorci ha retirat els dos monitors extra de l’any passat. 
En canvi, les mesures COVID als espais interiors no han variat: s’han de mantenir els grups bombolla i 
no hi ha prou monitors per a tots els ambients de mitjans i grans (si per a petits). Malgrat això, Vatua 
compleix la normativa ja que la ràtio legal no s’acota als espais sinó a quantitat de comensals, i està 
coberta. D’altra banda, durant els àpats, la Mònica Saura i la Laura (Vatua) fan de suport i, un cop al 
jardí, els monitors es distribueixen per sectors.  
La Natalia i l’Steven tenen un fill a 1er amb una al·lèrgia severa (anafilaxi). Es queixen de que quan els 
infants del seu grup (Tretzevents) pugen a l’ambient, no els espera cap monitor i es troben sense la 
presència d’un adult durant un temps indeterminat. Consideren aquesta situació inadmissible i 
exigeixen un monitor per ambient. També es queixen de falta de transparència envers a aquesta 
situació per part de l’AFA, l’escola i Vatua. 
La Magali els recorda que Vatua va donar la informació a la reunió de l’espai migdia prèvia a l’inici de 
curs, tot i que admet que potser no la va transmetre d’una manera prou entenedora. La Magalí exposa 
les dificultats de comunicació entre les famílies i l’espai migdia i les mesures que la Comissió de 
Menjador està portant a terme per superar-les.  
La Cinthya i la Raquel apunten que potser augmenten els comensals al llarg del curs i per tant Vatua pot 
contractar un monitor més, però que és una solució a mig/llarg termini i no gaire provable. 
La Natalia i l’Steven proposen que algú assumeixi el cost del monitor que falta a mitjans: l’AFA, l’escola 
a través de la quota escolar, Vatua redistribuint les partides de la quota de menjador o les famílies 
usuàries. Se’ls explica que el cost és inassumible per l’AFA, que l’escola té el pressupost distribuït en 
partides inamovibles i que la quota de menjador té un límit legal que ja s’ha assolit.  
Se’ls exposa també que el 35% de les famílies usuàries són beneficiàries de beques menjador i que, 
d’altra banda, l’AFA es posiciona en contra de concertar serveis públics. 
Tot i així, se’ls anima a crear un grup de treball i a elaborar una proposta. Caldrà que la Comissió de 
Menjador la revisi abans de presentar-la a l’escola i votar-la a l'assemblea. 

 
Pagament sou monitor de menjador: 
Vatua ens demana si l'AFA pot cobrir el cost del monitor que s'ha d'incorporar a l'octubre, per a poder 
pagar-li des del 13/09. És a dir, si li podem pagar 15 dies de sou. Aproximadament son uns 400€. Es 
tracta d’un monitor destinat a la comunitat de grans, el sou del qual Vatua no pot cobrir i que sí que 
podrà pagar amb les quotes dels comensals de P3, que ara no es tenen (estan en adaptació i no fan ús 
del servei de menjador). 
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Es dóna un debat sobre la funció de l’AFA en aquestes situacions no previstes, en no sentar precedent 
i no ser còmplices de la gestió que fa el consorci amb les ràtios o la mateixa empresa de menjador, en 
funció dels canvis en número de comensals. Finalment es decideix per votació pagar aquest monitor-a 
amb el romanent de diners que té l’AFA destinat al menjador. 

 
Situació del monitoratge de Kampi ki Pugui: 
L’AFA és coneixedora de la situació d'irregularitat en les nòmines en l’equip de monitors de Kampi ki 
Pugui (KkP). KkP ha reconegut les irregularitats existents i ha assegurat que entén la situació d’angoixa 
dels monitors i les famílies. Davant d’aquests fets, la Junta acorda per unanimitat convocar una reunió 
entre KkP i l’AFA pel 27 de setembre on KkP haurà de presentar: 

1. La demostració que TOTS els monitors han cobrat el casal d'estiu o que ja s'han ordenat els 
pagaments (a falta que arribin a destinatari). 

2. Un pla de viabilitat de curs (anual) avalat per Barcelona Activa o un organisme similar, que 
garanteixi que KkP disposarà dels recursos econòmics necessaris, almenys fins a final de curs, 
per garantir el pagament de les nòmines del mes en curs dels treballadors entre l'1 i el 5 del 
mes següent. 

3. El compromís ferm de KkP per revertir aquesta situació i garantir una estabilitat laboral als 
seus treballadors. 

Si qualsevol dels punts anteriors no es compleix, es convocarà una reunió d'urgència de la Junta el 7 
d'octubre, per convocar una assemblea de socis extraordinària on es posarà en coneixement dels socis 
i sòcies aquesta situació i es decidirà com procedir, considerant l'opció de prescindir dels serveis de KkP 
com a empresa de lleure de l'escola. 
La junta debat diferents opcions si es donés el cas que KkP no pugui fer front als pagaments en el termini 
establert. 
Pendent de demanar a la Soa quant de temps es necessita per convocar una assemblea extraordinària. 

 
2) RESUM CONSELL ESCOLAR. 

El 14/09/2021 va tenir lloc el Consell Escolar. La Gabriela ens fa traspàs dels punts més importants: 
- Aprovació de la Programació General Anual (PGA). Es va presentar allà mateix en PowerPoint. 

El text no es va compartir abans, com es fa habitualment. El contingut fa referència bàsicament 
als canvis en les mesures COVID respecte al curs passat: es redueix la dotació “COVID” en 
personal amb 2 monitors de menjador menys, 2 mestres menys i 1 persona menys de neteja. 

- Hi hauran 4 consells: al novembre, al gener,  març i juny. 
- Hi han hagut 18 baixes a l’escola. Des de fa 2 anys que l’escola té matrícula viva de places no 

SIEI. 
- Extraescolars: es presenta la nova activitat de Capoeira. Jocs Marcials i Moviment creatiu es 

deixaran de fer. Es passarà la notícia de les noves activitats pel butlletí. Al proper CE caldrà 
aprovar la memòria del curs 2020-2021 i l’activitat de Capoeira. 

- Cal revisar les NOFC. La Gabriela s’encarregarà. 
- Un dels representants de famílies del CE és un pare que ja no té fills a Encants. Segons 

normativa del Consorci no pot seguir participant i han de ser 4 representants. Es cridarà al 
següent candidat de la llista de reserves que va quedar a les darreres eleccions. Si no hi ha més 
candidats, la vacant no es podrà omplir fins les properes eleccions. 
 

3) EXTRAESCOLARS.  
Al proper butlletí es publicarà la nova oferta d’extraescolars i normativa. Es deixen de fer Jocs Marcials 
i Moviment Creatiu. Com a novetat està Capoeira. 

 
4) PLANIFICACIÓ DE LES PROPERES JUNTES I ASSEMBLEES. 

Les secretaries faran una proposta de calendari de juntes que inclogui dates en dimarts, dimecres i 
dijous i en el que hi hagi, de forma equilibrada, trobades presencials i en línia.  

 
 
Es finalitza la reunió a les 21:30 h  


