Junta de l’AFA dels Encants
Data: 17/12/2013
Hora: 18:30
Membres assistents: Paula Jakzyn , Luciana Michaelli, Kira, Lali Ramos, Anna Gou,
Esther Hospital, Virgínia Fusté
Famílies assistents: Joan Quílez (membre de la comissió de comunicació. Convidat a
petició de l’AFA per tractar sobre la futura web)

1. Aprovació de l’acta de l’anterior Junta
Aprovada.
2. Revisió del funcionament d’algunes extraescolars i dels pagaments d’aquestes
activitats.
La vocal de la comissió informa que, a partir de Nadal, l’extraescolar de jocs marcials
comptarà amb dos preus diferenciats:
- Un per a les famílies que vulguin que els seus infants siguin atesos per monitors de
KampiKipugui des de les 16:30 fins el començament de l’activitat.
- Un per a les famílies que només paguin l’activitat i s’ocupin dels seus fills de 16:30
a 17:00
La diferència de preus serà de 4€/mes.
També ens comenta que de cara al curs vinent, si una extraescolar no comença a les
16:30 el preu del monitoratge fins l’hora que comenci s’inclourà en el preu de l’activitat.
Es parla també que la situació del monitor de Jocs marcials no se sap si ja està
regularitzada, o sigui, si ja s’ha donat d’alta a autònoms i, per tant, ja pot facturar l’activitat.
Caldrà parlar amb la Cecília que és qui duu el tema i solucionar-ho el més aviat possible.
També entre tots comentem la possibilitat d’ofertar activitats extraescolars més
assequibles i també menys estàndar. Hem parlat de la possibilitat d’una extraescolar de
ceràmica, de mediació en família, d’ampliar el moviment creatiu a infants més grans, ...
Des de la comissió, però, la seva vocal ens ha fet saber que aquest curs amb la posada
en marxa de tantes activitats noves no s’han proposat, de moment, engegar-ne cap més i
que totes aquestes propostes i d’altres les recolliran de cara al curs vinent.
Comentem també el tema de les famílies que, hores d’ara, encara no han pagat les
extraescolars del primer trimestre. Acordem que cal tenir la llista d’impagats el més aviat
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possible i que, des de la comissió d’extraescolars, estudiaran ràpidament quines
actuacions duen a terme amb elles: des de nous recordatoris fins a la possibilitat
d’excloure’ls de l’activitat de cara al trimestre que ve si no regularitzen la situació.

3. Compra d’un carro per a l’equip de so.
Aprovem la compra del carro per a l’equip de so valorant que és necessari, que també
el podrà utilitzar l’escola quan li calgui, que el preu és assequible i que la persona que
l’ha proposat entén del tema i pensem que l’ha escollit amb criteri.

4. Reestructuració dels continguts i el disseny del Web
En Joan Quílez, membre de la comissió de comunicació ens explica el disseny i la
reestructuració de continguts que, juntament amb la direcció de l’escola, han parlat i com
quedarien estructurats i posicionats els continguts de l’AFA.
Resumim aquí les seves explicacions:
L'escola ha trasmès les seves necessitats de reestructuració del web i també els
continguts que hi desitja així com la manera com els vol agrupar.
Hi ha hagut diverses reunions entre la direcci ó de l’escola i en Joan Quílezi la Susana
Llapur que seran els encarregats d’aquesta reestructuració de continguts i disseny. En
alguna d’elles també hi havia l’Alfred Santapau que és qui actualment porta el tema del
web i qui se seguiria encarregant de la part tècnica d’implementació d’aquests canvis.
Els principals canvis que es proposen són:
- Contingut. Distribució diferent.
Es proposa una diferenciació més clara entre continguts estàtics i dinàmics. Els continguts
estàtics quedarien en un menú superior (similar al d’ara) on, per exemple hi hauria els
apartats “La vida a l’escola”, “ Projectes”, “AFA”, ...
Els continguts més dinàmics es trobarien a la pàgina principal. Aquesta tindria un format
més atractiu amb moltes més fotos a través de les quals s’accediria a diferents seccions.
Algunes seccions serien temes exclusius de l’escola, altres de l’AFA (per exemple,
notícies AFA) i altres serien d’activitats organitzades entre AFA i escola.
D’aquestes seccions es plantegen com 3 nivells:
-

Una secció amb els temes més rellevants: Notícies escola, notícies AFA, bloc de la
comunitat dels mitjans, etc.
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-

Una altra, més avall, amb temes més secundaris: voluntariat, associació d’amics,
banc del temps, ...

-

Un tercera a la part inferior de la pagìna amb temes com el butlletí, el menú de
menjador, els serveis que ofereix l’escola, ...

- Disseny. Depèn de plantilles que es compren. Han fet una preselecció de plantilles
perquè l’escola n’esculli una o altra. N'han ensenyat a l'Agnes però, tenint en compte que
no hi ha els continguts introduïts, i li es difícil decidir. Ells ara faran una adaptació de 3 o 4
plantilles per tal de poder veure com quedarien gràficament amb els continguts de
l’escola i així poder escollir amb més coneixements.

Després d’escoltar les explicacions i comentar-les de de l’AFA hem trasmès:
- Que el nou disseny ens sembla bé, tot i que, com en el cas de l’escola, ens costa decidir
veient només alguns esquemes.
- Que caldria que el banc del temps sortís com a secció en la pàgina principal del web.
S’ha proposat que pot sortir en la secció de notícies secundàries juntament amb el
voluntariat, l’associació d’amics dels Encants, ...
- Que cal incloure les comissions a la part estàtica de l’AFA. Que no pot ser que només
surtin a l’apartat de l’escola com a part del seu projecte donat que les comissions són la
base de funcionament de l’AFA.
Hem proposat que pugui ser un contingut al qual s’accedeixi des de la secció del
projecte de l’escola i des de l’AFA.
- Que potser estaria bé que a més del mail de contacte de cada comissió hi pugui haver
un formulari de contacte on qui vulgui pugui contactar amb la comissió o l’ampa per
dirigir els seus comentaris, dubtes i preguntes. Caldria que el formulari estigués redirigit
al mail de la comissió corresponent perquè aquesta el rebi sense necessitat d’accedir a
una altra plataforma.

Acordem que:
- La junta de l’AMPA pensarà els continguts que vol a la part estàtica i a la dinàmica
de l’AFA i els transmetrà a la comissió de comunicació.
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-

En Joan Quílez i la Susana Llapur transmetran a l’escola els canvis i les propostes
que hem fet des de l’AFA per tal que hi puguin ser incorporades.
Que la comissió de comunicació es reunirà després de Nadal, se’ls mostraran els
canvis al web i acabaran de perfirlar-la amb les idees i suggerències de tots els
seus membres.

4. Canvi en el logo de l’AFA
En Joan Quílez ens mostra el nou logo de l’AFA. És un logo igual a l’anterior on
simplement s’ha canviat AMPA per AFA.
Aprovem el logo donat que el canvi és mínim.

Precs i preguntes
1. Informacions del Consell Escolar Municipal del Districte.
S’informa que en el CEMD del passat dilluns dia 11/12/13 es van fer tres peticions per part
dels membres representants dels pares relatives al’escola dels Encants:
-

Com està el projecte executiu del nou edifici de l’escola? Quan es licitaran les
obres de l’escola?

-

Quines mesures prendrà l’Ajuntament per a pacificar el trànsit quan reobrin el
carrer Castillejos amb més volum de trànsit que l’actual?

-

Quines mesures està prenent l’Ajuntament per evitar la caiguda d’objectes al pati i
l’emissió de fums tòxics des de la nau okupada que hi ha al costat de l’escola
(propietat de La Negra)?

L’única d’aquestes preguntes que ja ens han respost és l’última:
La tècnica de prevenció del districte, Teresa Gómez, s’ha posat en contacte amb
nosaltres, en concret amb en Josep M. Soro de la comissió d’obres, a qui ja ha explicat
els passos a seguir i les inspeccions i informes que tenen previst elaborar.
A la propera junta la comissió d’obres ens informarà de l’evolució d’aquest tema.
De moment, la nostra manera d’actuar hauria de ser la següent:
-

Tant per part de l’escola com de l’AFA pensem que el millor és mantenir bones
relacions amb els nostres veïns i seguir la via de solució del tema a través de
l’Ajuntament i dels passos que ens vagin marcant. Evidentment, pressionant, com
ja ho hem anat fent perquè el tema vagi avançant, tot i que és un procés lent.

-

Pensem que no és bo que algunes famílies per pròpia decisió truquin la Guàrdia
Urbana quan surten fums ja que això genera tensió entre les persones de l’AFA
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que en aquell moment han d’intervenir a petició de la Guàrdia Urbana per
solucionar el conflicte i les famílies, en situació molt precària, que viuen a la nau
adjacent, i tampoc soluciona res ja que la Urbana no pot actuar més enllà de
prohibir que en aquell moment deixin de cremar.

2. Des de la comissió de Relacions Socials:
S’informa que es durà a terme una setmana antipolls i també que es farà un
“mercadillo” del qual ja ens informaran oportunament.
També demanen a la comissió de música que adapti una o dues cançons per tal de fer
una cançó sobre els polls que els nens pugui aprendre.
3. Informació sobre el curs que organitza la FAPAC de protecció de dades.
S’informa que el proper 16 de gener la FAPAC organitza un curs de 2 hores a l’escola
Carlit, del qual ja s’ha passat informació per mail.
A banda de la Susana Llapur que ja va manifestar el seu interès per assistir-hi, es
valora la conveniència que hi vagi algun membre de la comissió de Relacions Socials,
pel tema de les dades del banc del temps, i també algun membre de la comissió de
Recerca. Per tant, se’ls enviarà la informació el més aviat possible.

Temes pendents
Han quedat pendents per parlar els temes següents:
- Estat del pagament de quotes
- Canvis en el RRI
- Debat sobre si els Socis han de pagar menys en les activitats extraescolars
- Pensar els continguts estàtics i dinàmics de la part de l’AFA del web.
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